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Reliefaj fotografajoj.

Gis nun, ia reliefa sento povis esti havigata, praktike, nur 

per Ia stereoskopa metodo. Lau tiu metodo, oni fotografas ia 

objektojn per du objektivoj lokitaj sur unu aparato, kiu donas 

samtempe du bildojn akordantajn kun la vido de la objekto 

per ĉiu el niaj okuloj.

Tiuj bildoj, (lokitaj sur sama ebeno, Ĉe la distanco akord

iganta kun la normala in terspaco j marokulo],''estas rigardataj 

en la aparato nomita stereoskopo, kie la duokula vido surmetas 

iun sur la alian.

La stereoskopa fotografado, krom tio ke ĝi necesigas spe

cialan aparaton por la vidado de Ia bildoj, povas nur tatigi por 

bildoj havantaj malpligrandigitajn dimensiojn.

Plie la reliefa sento tiel havigata malhavas profundecon kaj 

la aspekto similas al tiu de siluetoj, de teatraj dekoracioj mal

bone interligitaj. Tial oni trafas tiamaniere Jnur maldelikatan 

prezentadon de la objekto vidata en la spaco.

Fine la stereoskopa fotografado bezonas enfokusigon rilate 

al ĉiu observanto kaj postulas, ke la okuloj estu ne tro mal

similaj. Pro tio ekzistas ne malmultaj personoj, kiuj ne ka

pablas vidi la stereoskopian reliefon.

La nova procedo de S-ro Louis LumiĜre,*)• kiun li nomis 

„Kotostereo-sintezon“, estas bazita sur konceptado tute malsama 

ol la stereoskopo. Ĝi permesas al ĉiuj vidi objektojn tiajn, 

kiaj ili estas en la spaco, sen ia speciala aparato.

La principo de la nova elpensafo estas teorie tre simpla: 

ĝi konsistas je divido de objekto, de difinita diko, en serion da 

paralelaj tranĉaĵoj, interspaĉegalaj aii ne, kiujn oni fotografas 

Iau la sama skalo, efektivigante tiun kondiĉon, ke ĉiu bildo 

prezentas nur la sekcion de la objekto Iau la ebeno akordiĝanta.

Se temas, ekzemple, pri faro de portreto reliefa, sufiĉas 

dividi fotografe la kapon, el la plej elstara parto, la nazo, ĝis 

la parto videbla la plej malproksima, la orelo ekzemple, en 

serion da ebenoj vertikalaj. Fotografante ĉiun el tiuj ebenoj, 

oni havigos serion da negativaj bildoj. Tiuj negativaj] povos 

liveri la saman nombron da pozitivaj bildoj sur vitro per la 

procedoj kutimaj por akiri tiajn pozitivaĵojn. La surmeto de 

tiuj ekzempleroj travideblaj povos restarigi, en la spaco, la 

ŝajnon de la objekto fotografita. Sufiĉos por tio, ke la inter

spaco de la bildoj surmetitaj 

ebenoj fotografita).

Malgraŭ ke ŝajnas necese, teorie, surmeti nombron sen

liman da ekzempleroj senlime pliproksimigitaj, por havigi re

starigon perfektan de la objekto, tiu kondiĉo ne estas praktike 

necesa, kaj la sperto aperigis, ke malgranda nombro da bildoj 

sufiĉas por doni al Ia okulo la senton de la kontinuo, se ĉiu 

bildo akordiĝas, ne al ebeno, kio estas neefektivigebla, sed al 

volumo fokusa sufiĉe malgranda.

Se oni provas trafi tiun rezultaton per objektivoj tre lumaj 

oni konstatas, ke la profunda amplekso de tiuj objektivoj estas 

tro granda; tio estas ke, por sama pozicio de la objektivo, la 

partoj de la objekto, lokitaj en ebenoj pli aŭ malpli malproksimaj» 

estas reproduktitaj egalnete; kaj male estus necese, en la pro

cedo priskribita, ke tiu neteco estu ekzakte limigita je la parto 

de la objekto, kiun oni deziras fotografi.

*1 Louis L um ita , lama l.yona scienculo kai industriisto, ano dc la Instituto 
«fe» Francio, kiu, kun sia Irato Augusto Lumierv, «iminenta biologisto, eltrovis la 
kinomatografon.

Por forigi tiun Cefan malbonajn, S-ro Louis Lumifere el

pensis turnigi cirkle la objektivon kaj la impreseblan platon 

Ĉirkau la celada akso, dum la dauro de la espozo. Je tiuj 

{ kondiĉoj, por iu distanco el la objekto ĝis la objektivo, ĉiuj 

punktoj, lokitaj en la ebeno por kiu la neteco estas perfekta, 

konservas, sur la plato, sian bildon neta, dum tiu tuta turniĝo, 

kaj male la ceteraj punktoj, lokitaj ĉu antau, ĉu malantaŭ tiu 

ebeno, estas des pli malnetaj ju pli malproksimaj ili estas.

S-ro Louis Lumifcre sukcesis praktike efektivigi tiujn kon- 
diĉojn per ordinara fotografa kamero.

La samtempa turniĝo de la objektivo kaj de la plato dum 

la espozo estas havigata per krankoj.

La brakoj de la krankoj movantaj la antauan parton, kaj la 

malantauan, de la aparato, ne estas egalaj, kaj iliaj longoj de- 

i pendas de la skalo, Iau kiu oni agas. Tiel, por ricevi bildojn 

laŭ duonnatura grando, tiuj longoj estas: 4 centimetroj por la 

antaŭaj brakoj; 6 por la malantaŭaj.

La tutajo devas esti ĝustege ekvilibrigita kaj konstruita 

sen ia movlibero por eviti ĉian tremadon dum tiu turniĝo, ĉar 

la plej malgrava delokigo malfirmigus la neton de la bildo de 

la fotografita ebeno.

S-ro Louis Lumifere spertis, ke perfekta ŝajno de la reliefo 

povas rezulti el la uzado de nur ses bildoj. Oni do faras sin

sekve ses kliŝajojn ne modifante la enfokusigon de la aparato. 

Tiucele, oni alproksimigas, por ĉiu bildo, la aparaton al la 

modelo, tiel ke oni fiksu, sur la serio da kliŝaĵoj, la diversajn 

ebenojn elektitajn el la antaŭo ĝis la malantaŭo.

Se oni atente rigardas la ses elementajn bildojn, kiuj kon

sistigas la reliefan portretan fotografajn, oni vidas ke la neteca 

maksimumo pasas el la naza pinto ĝis unu el la okuloj, poste 

ĝis la alia, por atingi fine la orelan malasanon.

El tiuj negativoj tiel ricevitaj oni kopias korespondantan 

serion da ses pozitivaj bildoj, sesope pli malfortaj ol tiu, kiu 

taŭgus por ununura pozitivo.

Oni kunadaptas tiujn bildojn. Iau taŭgaj interspacoj, fiks

ante ilin ĉe lignaj muntkadroj, kiujn oni kolone surmetas kaj 

poste senmovigas en skatolo, kies ^fundo konsistas el mal

polurita vitro.

La «Fotoj- stereo - sintezo* ne povas pretendi anstataŭi la 

stereoskopion, kiu estas pli simple uzebla kvankam multe mal

pli perfekta. Ĝi tamen estas rimarkinda eltrovo, kiu estas 

aplikinda precipe por portreto, al kiu ĝi donas iluziantan viv

aspekton kiun neniu alia fotografaj estis ĝis nun kapabla doni.

Esperantigis Eni. Cherblanc kaj L. Poncet.

Helpu ŝpari
sendante duoblan poŝtkarton kiam vi petas informon de la

C. O. de UEA.

La kosto de afranko estas la plej alta en Svislando.

Normale Iau sia akso kaj je konvena distanco rigardataj 

tiuj bildoj havigas reliefan senton tiel iluziantan ke oni kredas 

estu sama kiel tiu de la diversaj vidi la kapon mem en la spaco.
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Infanaro.
Rakonto de A. P. Cehov.

Patjo, panjo kaj onklino Nanjo ne estas en ia domo. Iii 
forveturis bapton al tiu maljuna oficiro, kiu rajdadas sur mal
granda griza Cevalo. Atendante ilian revenon Griĉjo, Anjo, 
Aleĉjo, Sonjo kaj vartistina filo Andreo sidas en manĝoĉambro 
ĉirkaŭ tablo kaj ludas je lotludo. Verdire, por ili estas jam 
tempo dormi, sed ĉu povas ili ekdormi ne eksciinte de panjo, 
kia je la bapto estis infaneto, kaj kion oni vespermangis? La 
tablo, lumigata per pendlampo, multkoloras per ciferoj, nuks- 
ŝeloj, paperetoj kaj vitretoj. Antau ĉiu ludanto kuŝas po du 
kartoj kaj amaso da vitretoj por kovri la ciferojn. Meze de ia 
tablo blankigas pladeto kun kvin kopekaj moneroj. Apud plad
eto kuŝas duonmanĝita pomo, tondilo kaj telero, kien ordonite 
meti nuksoŝelojn. Infanoj ludas je mono. Marko: kopeko. 
Kondico: se iu friponos, tiun tuj for. En manĝoĉambro krom 
ludantoj neniu estas. Vartistino Agatjo Ivanova -  malsupre 
en kuirejo — instruas tie kuiristinon altranĉadi, sed pli aĝa
frato Baĉjo, lernanto de kvina klaso, kuŝas en gastoĉambro 
sur kanapo kaj enuas.

Oni ludas hazarde. Plej grabda hazardo estas skribita sur 
vizago de Griĉjo. Tiu Ĉi malgranda naujara knabo kun ĝis- 
nude tondita kapo, molaj vangoj kaj grasaj, kiel ĉc negro, lipoj. 
Li jam lernis en preparklaso kaj tial farigas granda kaj plej 
saga. Li ludas ekskluzive pro mono. Se ne estus sur la pladeto 
kopekoj, li delonge jam dormus. Liaj kaŝtankoloraj okuletoj 
senripoze kaj ĵaluze kuras al la kartoj de partoprenantoj. Timo 
ke li povus malgajni, envio kaj financaj konjektoj s u b i g 
antaj lian tonditan kapon, ne lasas lin sidi trankvile kaj kon
centrigi la atenton. Li turnigas kvazau sur kudriloj. Gajninte, 
h avide kaptas monerojn kaj tuj do kaŝas ilin en la poŝon. 
Lia fratino Anjo, knabino okjara kun akra subbarbo kaj sagaj 
brilantaj okuloj, ankau timas, ke iu gajnus. Ŝi ruĝiĝas, pal
igas ka, akravide observadas ludantojn, kopekoj Ŝin ne interesas, 
hehĉo de ludo por Ŝi estas demando de memamo. Alia fratino 
Sonjo, sesjara knabineto kun bukla kapeto kaj kun koloro de 
vizago kian havas nur tre sanaj infanoj, altprezaj pupoj kaj 
bombonujoj, ludas je loto pro amo al ludo. Sur Sia vizago 
estas skribita kortuŝeco. Iu ajn gajnus, Ŝi tute egale ridas 
aj aplaudas. Aleĉjo, mola, globforma mallongventraj spiregas 

ronkas ka, rigardegas ia kartojn. Li havas nek profitemon 
nek memamon. Oni ne pelas lin de la tablo, oni ne kuŝigas 
por dormi kaj pro tio dankon. Lau mieno Ii estas flegmulo 
sed ,e animo malbonmora kanajlo. Li sidas ne tiom por loto, 
Kiom por neĝustecoj, kiuj estas neeviteblaj Ĉe ludo. AI li estas 
tre agrable se iu batos au insultos iun. Al Ii jam de lonife 
necesas ion kuri, sed li ne foriras timante, ke iu Ŝtelos liajn 
vitretojn kaj kopekojn, ĉar li scias nur unuajn unuojn kaj ia 
ciferojn, kiuj finigas per nuloj, tial por li kovras ciferojn Anjo.

03 partoprenanto, vartistina filo Andreo, nigraŝmira, mal
sanema knabo, en katuna Ĉemizo kaj kun kupra kruceto sur 
brusto staras senmove kaj reve rigardas ciferojn. AI gajno 
kaj al fremdaj sukcesoj li rilatas apatie, ĉar tuta Ii profundigis 
en aritmetikon de ludo, en ĝian nemaisimplan filozofion: kiom
sur tiu ĉi mondo estas diversaj ciferoj kaj kial Ce tio ili ne 
misigas!

Krias ciferojn eiuj vice, krom Sonjo kaj /Ueĉjo. Ĉar ciferoj
«S  as unuformaj, praktiko ellaboris multajn terminajn kaj ridigajn
alnomojn. Ekzemple, sep ludantoj nomigas karbŝoveliio, dek-1
imu: bastonetoj, sepdeksep: semen semenje, naUdek: aveto ktp.
La lu do  iras rap ide .

Tridekdu! krias Griĉjo, eltrenante el patra Capelo
«avajn cilindretojn. — Deksep! Karbŝoveliio! Dudekoketon! 
Ni lalĉas fojneton!

Anjo vidas, ke Andreo malatentis 28. je alia tempo Si 

montrus al li tion Ĉi, sed nun kiam sur ia pladeto kune kun 
kopeko kuŝas ŝia memamo, Ŝi triumfas.

— Dudektri! — daurigas Griĉjo. — Semen semeniĉ! Naui

— Pruso!*) Pruso! — ekkrias Sonjo, montrante pruson 
kurantan trans tablo. — Hej!

— Ne batu ĝin! — diras base Aleĉjo. — Ĝi, povas esti 
havas infanojn . . . .  ’

Sonjo akompanas per okuloj pruson kaj pensas pri giaj 
infanoj: kiaj ili, devas esti, malgrandaj prusetoj.

— Kvardektri! Unu! — daurigas Griĉjo, suferante de 
penso, ke Anjo havas jani du kopekojn. — Ses!

— Partio! Mihavas partion! -  krias Sonjo, kokete levig
ante okulojn kaj ridante.

Ĉe partoprenantoj eltirigas fizionomioj.

— Necesas kontroii -  diras Griĉjo malame rigardante 
donjon. •

Kiel plej granda kaj plej saga Griĉjo prenis decidan voĉon.

Kion li volas, tion li faras. Longe kaj zorge ili kontrolas

Sonjon ka, por granda bedauro Siaj partoprenantoj trovas, 
ke Si ne mensogis.

Komencigas alia partio.

— Sed Kion mi hierau vidis! -  diras Anjo, kvazau al si 

mem; h lip hlopoviĉ iel turnmovis palpebrojn kaj liaj okuloj 
farigis rugaj, timigaj kiel Ce diablo.

— Mi ankau vidis — diras Griĉjo. — Ok! Sed ĉe ni
lernanto povas per oreloj movigi. Dudeksep!

Andreo levigas Ia okulojn Griĉjon, pensas kaj diras:
I — Kaj mi povas per oreloj moveti.

— Sed, nu, ekmovetu!

I Andreo movetas per Ia okuloj, Ia lipoj kaj lo «ngroj kaj 
I  por I. Sajnas ke haj oreloj ankau movigas. Komuna rido.

i -  Nebona bomo estas tiu ĉi Filip F ilipovi -  sopiras 

benjo. -  H,eraa eniras al mi en inian*ambron, sed mi en sola 
emizeto estas . . . kaj al mi farigis nekonvene!

— Partio! -  subite ekkrias Griejo, kaptante de la pladeto 

i la monojn. Mi havas partion! Kontrolu, se vi deziras!

Kuiristina filo levas la okulojn kaj paligas.

— Signifas, ke mi plu ne povas ludi — flustras li.
— Kial?

ĉar . . . ĉar mi ne havas monon.

! — Sen mono neeble estas! — diras Griĉjo.

Andreo tamen ankoraŭ foje serĉas en Ia poŝoj. Nenion 

trovinte en ili krom pan-pecetojn kaj elmorditan krajonon Ii 

kurbigas la buŝon ka, komencas palpebrumi. Tuj Ii ekploras.

Mi al vi donos! -  diras Sonjo, ne elportante lian tur
mentantan rigardon. — Nur rigardu, poste redonu.

Ĉiuj pagas monon kaj ludo daurigas.

okulojnS°^naS ^  0m SOn°raS “  dIraS Anj° ’ !arantK «randaĴn

ĉiuj Cesas ludi kaj malferminte la buŝojn rigardas sur

malluman fenestron. Post mallumeco movbriletas rebrilo de 
lampo.

— Kio audiĝas?

— Dum nokto oni sonoras nur sur tombejo . . . .  — diras 
Andreo.

Sed, kial oni sonoras?

*) n Pruso- — tiel en Rum io  oni numas flavajn blatojn.
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— Por ke Stelisto) en pregejon ne enigu. La sonoradon 

ili timas.

— Sed por kio ^telistoj en pregejon enigu? demandas Sonjo.

— Fame por kio: la gardistojn mortigi.

Pasas minuto en silento. Ciuj pririgardas unu la alian, 

ektremas kaj daurigas la ludon. Tiun ĉi fojon gajnas Andreo.

— Li mensogegis — diras nek je tio, nek je ĉi tio Aleĉjo.

— Vi mensogas, mi ne mensogegis!

Andreo paligas, kurbigas la buŝon kaj donas ia baton al 

Aleĉjo sur kapon. Aleĉjo malbonege palpebrumas per okuloj, 

levigas, starigas per unu genuo sur la tablo kaj siavice donas 

enbaton al Andreo sur vangon. Ambau donas unu al alia an- 

korau po vangofrapo kaj ploregas. Sonjo neelportanta tiajn 

terurojn ankau komencas plori kaj mangoĉambro plenigas per 

diverstonaj ploregoj. Sed ne pensu, ke Ia ludo de tiu ĉi estas 

finita. Ne pasas kvin minutoj kaj la inianoj ree ridegas kaj 

pace interparolas. La vizagoj estas plorintaj, sed tio ĉi ne mal- ; 

helpas al ili rideti. Aleĉjo eĉ estas feliĉa: estis negusteco!1

Mangoĉambron eniras Baĉjo, lernanto de kvina klaso. Li j 

havas mienon dormeman, senrevigaj i'

— Tio ĉi estas indignige! — pensas li, rigardante, kiel 

Griĉjo palpas la poŝon en kiu tintas la mono. — Ĉu oni povas 

donadi monon al inianoj? Kaj ĉu estas permeseble al ili ludi 

je hazardludoj? Bona estas pedagogio, oni povas diri. Estas 
indignige! j

Sed infanoj ludas tiel alloge, ke ii mem deziras alnajbarigi 
al ili kaj provi ia ieliĉon.

— Atendu kaj mi sidigos por ludi — diras li.

— Metu kopekon!

— Tuj — diras li, scrĉante en la poŝoj. — Mi ne havas 
kopekon, sed mi havas rublon. Mi metas rublon.*)

— Ne, ne, ne . . . kopekon metu!
V j ! t . t S i  I

— Malsaguloj vi estas. La rublo estas pli multe ol kopeko — j  

klarigas la gimnaziisto. — Kiu gajnas, tiu donos al mi reston.

— Ne, ni vin petas! Foriru!

Lernanto de kvina klaso premas la Sultrojn kaj iras kuir

ejon, por preni Ĉe servistaro moneretojn. En kuirejo estas eĉ ! 
ne unu kopeko.

— Tiaokaze Sangu al mi — diras li al Griĉjo, alvenante 

el kuirejo. — Mi al ci pro tio pagos, ĉu  vi ne volas? Nu, 

mi vendos al ci rublon pro dek kopekoj.

Griĉjo suspekteme strabas okulojn je Baĉjon: Ĉu ne estas 
ia falseco, ia Steleco?

— Mi ne volas — diras li, tenante la poŝon.

Baĉjo komencas indignigi, ofendas kaj nomas ludantojn 

malsaguloj kaj .fandfcraj cerboj*.

— Baĉjo, mi je vi metos — diras Sonjo. — Sidigu.

Gimnaziisto sidigas, metas antaŭ si du lotkartojn. Anjo ko
mencis legi la ciferojn.

— Mi kopekon faligis! — subite deklaras Griĉjo per eks- 
citigcma voĉo. — Atendu!

Ili demetas lampon kaj grimpas sub tablon por serĈi la 

kopekon. Ili kaptas per la manoj kraĉaĵojn, nuksajn Selojn, 

frapigas per la kapoj, sed la kopekon ne trovas. Ree komencas 

serĈi kaj serĉas ĝis kiam Baĉjo eltiras la lampon el manoj de 

Griĉjo kaj starigis ĝin sur la loko. Griĉjo daŭrigas serĈi en 
mallumo.

Sed jen, line, la kopeko estas trovita. La ludantoj sidigas 

ĉe la tablo kaj volas daurigi la ludon.

— Sonjo dormas! — deklaras Aleĉjo.

Sonjo, metinte la buklan kapon sur la manoj, dolĉe dormas, 

senribele kaj firme; kvazau ŝi ekdormis antau horo antaŭe. 

Si ekdormis dum aliaj serĉis la kopekon.

iru panjan iitaĵon, kuŝigu — diras Anjo, forkondukante 
Sin el mangoĉambro. — Iru!

Ŝin kondukas ĉiuj kune, kaj post iaj kvin minutoj panja 

litajo prezentas interesan vidajon. Dormas Sonjo. Apud 

ŝi dormegas Aleĉjo. Metinte sur iliajn piedojn ia kapon 

dormas Griĉjo kaj Anjo. Tie Ĉi, apud ili lokigis kuiristina 

filo Andreo. Apud ili kuŝas ĵetintaj kopekoj, kiuj perdis sian 
allogon ĝis nova ludo. Bonan nokton!

A str a han j, 1921. Trad. Bazii Aoerin. 

(6 nĉ 3 Bakald n. 30.)

TRA LA L IBRARO .

Hebreaj Rakontoj. Ŝalom-Alehem. Pereo. El la hebreaj ori

ginaloj tradukis Is. Muĉnik, L. K. Internacia Mondliteraturo, 

N-ro 9. Ferdinand Hirt & Sohn en Leipzig, 1923. 78 paĝoj, 

13X19 cm. Prezo: 1,20 Ir. sv.

La nova volumo de tiu kolekto ne estas malpli interesa ol 

la antauaj; ĝi prezentas p ro za jn  de la «juda- lingvo, t. e. de 

la m iksaj el lingvoj germana kaj hebrea, kiu farigis la plej 

parolata dc la nunaj diverslandaj hebreoj, kaj kiu en la lasta 

jarcento atingis rangon de literatura lingvo dank’ al talentaj 

verkistoj ĝin uzintaj. Ŝalom-Aleĥem estas humoristo, kiu 

mokas la r id inda jn  de siaj samnacianoj, aŭ alegorie priskribas 

ilian ofte kompatindan sorton. En la rakontoj de Perec aperas 

plie satirista pentrado de I’ sociaj malbonoj. La bone elektitaj 

eltiraĵoj cl ambaŭ autoroj certe plaĉos al la leganto pro sia 

aparta originaleco; ili elvekos lian ridon, lian simpation, aŭ 

lian pripensadon. Ni ja kredas, kiel asertas la tradukinto, ke 

malfacile tradukeblaj estas tiuj imitoj de V popola Jargono, sed 

ankau spertis, ke spite tio, la esperantigo estas tute kontent

iga; ĝi despli valoras, ke ĝi prezentas specimenon de ĝis nun 

ne tre konata literaturo.

Krucumo. Aleksandro Drozdoo. El rusa lingvo tradukis N. Hohlov.

Presita en la Rega Presejo, Zagreb, 1922. IV - f 56 paĝoj,

12X16l/2 cm. Prezo: 8 din. aŭ I sv. fr.

Drozdov estas nuntempa rusa verkisto konata, diras la 

tradukinto, kiel majstro de la lingvo kaj kreinto de originalaj 

lingvaj tormoj. «Krucumo" estas epizodo de I’ lasta rusa re

volucio kaj akre montras la diversecon de opinioj pri ĝi en 

unu sola familio. La avo, registarano kaj historiisto, estas 

arestita sed savita de sia filo; li poste mortas sola en fora vi

lago; li tipas la malnovan reĝimon, la bonan edukitecon sed 

ignorecon de I’ popolaj aspiroj. La filo, bolŝevika ĉefo, honesta 

kaj konvinkita pri la pravo de sia agado, estas atence mortig

ata de sia propra filo, kiu kredas devo sia tiel savi la patrujon. 

Vere impresa kaj neforgesebla rakonto, talente verkita.

•) Rublo «galas 100 kopekojn.

La tradukinto ankau majstras nian lingvon kaj elokvente 

uzas ĝin. Legante la libron oni konstatos facilan akcepton de 

multaj novaj vortoj, ne ĉiuj nepre necesaj; eĉ kelkaj: «flameco, 

parastoso, lozungo“ ne troveblaj en vortaroj restas nekompren

ataj; aliaj kiel: «murdeo, melikvio, fermentero“ ne superas jam 

konataj: murdo, relikvo, fermento; fine ofta nenecesa uzo dc 

la artikolo povas ankaŭ esti notata, ne malgrandigante la va
loron de rimarkinda verko.
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Maria Magdalena. Kvinakta burga tragedio de Friedrich Hebbel, 

tradukita de D-ro Adolf Bischitzky, Prag. Rekomendita de
E. L. A. 1922. Eldonejo „Marto”, Haida (Bohemio). 80*paĝoj, 
11X16»/, cm. Prezo: 4 KĈ.

Leginte sinsekve .Krucumo*4 kaj .Maria Magdalena-, oni 
ne diros, ke nur amuzafoj au petoloj estas tradukitaj en Es
peranto. Kvankam tute malsimilaj iau formo kaj enhavo, am
bau verkoj estas terure tragediaj. En ia teatraĵo de Hebbel, 
bone esperantigita, simpla metiisto montras karakteron de stoika 
antikvulo kaj la interlukto inter personoj kaj sentoj, ĉar ja 
honorsento estigas la tutan dramon, proksimigas tiun burĝan 
familian scenaron al klasika nobla tragedio. Kredeble ia mal
rica, malĝoja infaneco de l’taŭtoro instigis lin al severaj temoj. 
Tiu de I’ delogita junulino estis jam ofte traktita en romanoj 
au teatrejoj; sed malmultaj itiuj pentrajoj festas tiel nete, tiel 
vive kaj krude koloritaj, kiel la doloriga verko de Hebbel. La 
tradukinto sciis nenion forigi el la forta karaktero de I’ originalo 
kaj li uzas tute korektan kaj trafan stilon.

La FianĈinigo de Sovagulineto. Triakta komedieto. Originale 
verkita de Roksano, L. K. Dua eldono. 46 pagoj, 11X16 cm. 
Prezo: 3 Kĉ.
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Amuza, vigla, senpretenda komedieto; mi preferas ĝin ol 
«Duonsurda**, ankau lasttempe duafoje eldonita; ĝi havas temon 
pli naturan, malpli artifikan kaj ĝia stilo estas tiel viva kiel la 
temo mem. Ludata dum esperantista kunveno ĝi ricevus meritan 
aplaudadon. Nur ofta simila sufiksado fariĝas iom unutona;! 
nia Sovagulineto fariĝas sinsekve: knabineto, estulineto, kaŝem- 
ulineto, mairiĉuiineto, kompatindulineto, obstinemuiino, ĉarmul- 
meto, mastrineto, kaj eble mi ne Ĉion notis.

Barbra. Unuakta teatrajo de Jerome K. Jerome. Tradukis 
S-ino Flora Hardcastle. Aĉetebla Ĉe British Esperanto- i 
Association, 17 Hart Street, London W. C. I. 24 paĝoj 
13X20 cm. Prezo: I ŝilingo.

tia abundeco, Ĉar ne ĉiu nova samideano estas sufiĉe klera por 
distingi la tritikon de I lolo. Kial almenaŭ ne montri per ia 
signeto la fundamentajn kaj oficialajn radikojn.

Svaz Nŭrodŭ o Esperanta. Tradukita el la franca de Rudolf

a Hana Fridrichooi. Praha 1923. 48 paĝoj, 12X17»/, cm.
Prezo: 5 Kĉ. Eldono de ĉeĥoslovaka Asocio Esp. 
Praha VII, 333.

I Jen ĉeĥa traduko de la raporto pri Esperanto de la Ĝenerala 
Sekretario de Ligo de Nacioj. Do bona propagandilo.

Unua Legolibro. Gradigitajilegajoj kun Frazlibro kaj Modeloj 
de Leteroj. D-ro Kabe. Esperanta Libraro N-ro I, 5« el
dono, 1922. Esperanto-Verlag EJIersiek & Borel, Berlin kaj 
Dresden. I(>0 paĝoj, J12X17 cm. Prezo: 450 g. m. (por 
mezvalutaj: 720 g. m., por altvaloaj landoj: 900 g. m.)

eldonon atingas tiu libro; tiun sukceson ĝi plene 
meritas. Kun ĝuo ia malnovaj esperantistoj relegas pagojn el 
kiuj iii iam ĉerpis parton el sia scio. Tiel ili konvinkiĝas, ki 
tiu malnova libro konservis siajn valoron, riĉecon, internon, 
kaj ne estas superita de multaj posteuloj. Ĝiaj diversaj partoj. 
anekdotoj, rakontoj, fragmentoj, frazlibro kaj leteroj, kunigas 
distron kaj instruon. La mirinda stilo de I’ verkinto ne bezonas 
plu rekomendon. Povu multaj novaj samideanoj spertigi per 
tiu klasika libro, kiu kun Fundamenta Krestomatio kaj Esper
antaj Pro zajoj iam estis la Ĉela parto de nia literaturo, tiu, kiu 
unuecigis la stilon de niaj diverslandaj pioniroj.

La nova eldono estas bele presita kaj Iavore impresas pri 
la kolekto, kies unua numero gi estas.

Praktika Frazaro. Dialogoj de la ĉiutaga vivo. {Kunmetis 
J. Borel. Esperanta Biblioteko Internacia N-ro 9. 3« el
dono (11—20 miloj) 1922. Esperanto-Verlag Ellersiek & 
Borel, Berlin kaj Dresden. 48 paĝoj, 10X14 cm. Prezo:
90 g. m. (por mezvalutaj landoj: 144 g. m., por altvaloaj: 
180 g. m.)
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aii la tradukado.

Nova Vocabolario Italiano-Esperanto. Preceduto da Gramatica 
costitutiva, Comento e Mozioni utili. G. Meazzini. Biblio
teko della Rivista .L' Esperanto”. A. Paolet, Editore. 
S. Vito_al^Tagliamento. 1922. 40 + 243 paĝoj, 12X161/» cm. 
Prezo: 5 L.

Tiu vortaro^estas jriĉa kompilo de I’ ekzistantaj vortaroj. 
La autoro pensas, ke -la esperantistoj Satas posedi kiel ebie 
plej kompletan vortaron por tuj trovi sen cerbumado ia sen
atan esprimon. Tial la amplekso kaj la multaj teknikaj kaj 
sciencaj radikoj. Diversaj tabeloj, klarigoj, filologiaj studoj 
okupas ia unuan parton. La vortaro mem estos utila al niaj 
lingvaj autoritatoj ĉar multaj novajoj enestas. Persone mi 
pensas, ke la aŭtoro tro facile akceptas novan radikon eĉ kiam 
ekzistas akceptebla kunmetajo. Li eĉ proponas novajn, kie 
bonaj radikoj ekzistas; kaj Ĉefe Sajnas, ke la nove proponitaj I 
estas ĉiuj latin- au italdevenaj. Ankau uzo de „io“ por Ĉiuj 
landnomoj estis oficiale malaprobata. Certe la aŭtoro laris 
gra van utilan laboron sed oni uzu prudente giajn novalojn, 
hsperanta-nacia vortaro povas enteni eĉ malbonajn vortojn por 
ebligi ĉion kompreni. Sed nacia-esperanta estas dangera per
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Se perforte oni trasercas iun detalon diskutindan, oni trovos 
ĝin en la uzo ,de neesperanta litero X por nekonata homo aŭ 
urbo, au en tiu servista alparolo: „ĉu ia Sinjoro volas tion-, 
en kiu la uzo de I’ artikolo Sajnas germanismo.

I. » -i/: C*'. . . -  • * »■*?. ■ \ » . i;; . “ •„ * ” » « ' *

Komerca Korespondo. Kunmetis J. Borel. Esperanta Biblio
teko Internacia, N-ro 16. 2« eldono (5—10 miloj). 1922.
Eldono, amplekso kaj prezo kiel por la antaua numero.

Tiu praktika libreto kolektas Ĉiujn frazojn kaj parolturnojn, 
el kiuj konsistas Ĉefe la komerca leterstilo. Ilia arango en 
ĉapitroj ebligas rapidan trovon de serĉata modelo. La neces
eco de nova eldono, ĝia presigo preskaŭ sen Sangoj, jen du 
laktoj pruvantaj la konsciencan laboron, kiun la nomo de I’ 
kunmetinto jam antaŭcertigis.

Vortoj ankoraŭ neoficialigitaj, sed kiuj en tiu au alia lormo 
certe estos akceptataj, estas: .varo* (komercajo), .frajto* (aŭ 
freto, transportkosto), tonsigno- (vardepono), *prejmo“ (ase- 
kuropago), *ofri“ (aŭ oferti, proponi aĉetajon). Anstataŭ: ^ i a 
tempe alvenis via poStkarto“, ĉu .siatempe1* ne estus pli bona?

G. S.
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Mia najbaro
Lau Friedrich Adler.

En boato.
N. Krassovskij.

(tiuvespere, kiam hor’ malfrua 

la lacajn membrojn logas al la dormo, 

kaj mi, pri doida ripozo pensante, 

la libron satiginte jam formetas, 

eksplodas super mi konfuza koncerto. 

Ektusas ies fingroj la pianon, 

kaj eksterdube tre mallertaj fingroj.

Jen skalon audas mi, kiel lernanto 

gin dum lernado tute fuSe ludas, 

jen melodion el ia praava 

kaj forgesita oper’, opereto — 

ĉion ĉi ofte interrompas pauzoj, 

pri kiuj certe miras notfolio, 

pro falsaj tuSoj, kiuj trorapide 

tuj duan fojon sin ripetos false —

Knaras remii' de I' boal' 

Blovas vente!' de vespero. 

nMia karulo-amal' " — 

Plandas ondet' de rivero.

Nagas en nokta trankvii' 

Cigno de I' oncT balancata, 

Kuras T ondet’ post remii’,

Per akva alprem' karesata.

Flustron de akva spegul’ 

Kaptas sentema orelo:

„Amas mi, amas karuV 

Brilas la lun' en dielo . . .

Ufa, 1922.

Per unu vorto, kvankam mi ne estas 

tro subtilsenta muzika spertulo, 

sed se la tempon, mian ripozemon 

vi konsideros, la fusilan ludon, 

do vi pardonos min, se mi en fino 

tedite serĉis je la koncertante, 

por lin deteni dc la brufarado.

Kaj kion audis mi? Jam aga viro, 

malriĉa, estas mia pianisto.

Tagojn plenigas ai li la metio, 

vespere, kiam dormas la infanoj, 

pro kiuj li la pezajn zorgojn portas, 

ekzercas li piane. Ne ridu pro tio.

Al mi la larmoj kovris la okulojn, 

kompate legis mi nun en tiu animo.

Ne scios ludi li, neniam scios; 

manoj tro pezaj, oreloj sen sento.

Vi konas la proverbon pri Johan’ kaj JoĈjo, *

kaj tamen li ne ĉesas. Por li estas ludo

la sola Stupo, kiu el mizero

de I' griza vivo gvidas lin Cielon,

sola, unika. Kaj kompata arto,

ĝi, la plej nobla el la konsolantoj,

ankaŭ al ii konsolon ne rifuzas,

Ĉar li avide serĉas animsavon.

El falsaj tuŝoj, el eraraj taktoj

gi verdas al la avidanto guon

en lian timan, turmentatan bruston . . .

Ludu nur plue, vi maljuna homo!

Vi ne malhelpas min. Nun melodie 

min Ĉirkaŭsonas viaj kor-akordoj.

Esperantigis D-ro Emil Pfeffer.

>
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El Balmont.
(Rusa poeto-modernisto.)

En mondon venis mi por vidi sunon 

Kun vasta horizont’.

En mondon venis mi por vidi sunon 

Kaj supren de la mont’.

En mondon venis mi por vidi maron 

Per mia akr'-okul',

Per la rigardo kovris mi mondaron,

Mi — potencul'.

Kaj venkis mi malvarmon de T forgeso 

En mia iluzi',

Percepti I' veron povas sen konfeso 

Kaj kantas mi.

La reo' ĉe mi naskiĝis kunsufere.

Sed kanto gloris min,

Nenies kant’ egalis min prospere 

Kun venka fin’ . . .

En mondon venis mi por vidi sunon, 

Kaj se jam mortis tag",

Rekantos m i . .  . kantadas mi pri suno

— En dolĉ - imag’ . .  .

Ufa, 1922.
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•)  Ne ellernos Johano, kion joCjo ne ellernis. (Rim. de 1*1rad.)
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Annabel Lee.
de Edgar /Ulan Poe. 

lla lingvo tradukis Rhodes

Antaŭ multe da jaroj, en regoland'

Ce la maro, sciu vi 

Re logadis tre bela virgulin' —
La aminda Annabel Lee —

Kies sola pensad' 

estis ami min *
Raj esti amata de mi.

Mi nur infan' kaj ŝi nur infan 
En reglando tiu ĉi,

Amadis kun am'

pli profunda ol am' 

tfi kaj Annabel Lee;
Run am' tiel granda, 

ke eĉ la serafoj 

Enviemigis al ni.

haj jen do la kaiiz antaŭ tre longa temp' 

En reglando tiu ĉi —
Re uenio elblovis el nub' kaj morton 

Alportis al Annabel Lee.
Venis do ŝia altranga parenc'

Raj portis ŝin for de mi.
Por entombigi izola ŝin 

En reglando tiu ĉi.

L' angeloj, ne tiel fehĉaj ĉiele,

Sentadis envion al ni —
Jes! tial okazis

(kiel scias homar'

En reglando tiu ĉi)
Re la vent’ alvenis 

el nokta nub',

Morton portante al 

Annabel Lee.

Sed ni amis kun am' 

pli potenca ol am’
De homoj pli agaj ol ni —

De multaj plisagaj ol ni —
Raj nek la angeloj en alta ĉiel',

Nek demonoj malsupre de ni,
Povos iam disigi 

de mia anim'

La animon de Annabel Lee.

Car ne brilas la lun’ 

ne portante al mi,

Belajn songojn pri Annabel Lee; 
Raj kiam ajn stel' 

levas sin en ĉiel'

Mi ekpensas pri Annabel Lee.
Do, tra tuta la noki'

.9

apud ŝi — karulin’ —
Riu estas viv' mia 

kaj kara edzin',

Ruŝas mi en tombeg' tiu ĉi 

Ce la mar’ kie dormas ŝi.

La songo.
(Sennomulo.)

El la memorejoj pri teruraj 1919—20, 
kiam ruslandanoj suferegis je malsato

kaj hejtmanko.

En la ĉambr' ne hejtita 

Dum la vintro malvarma 

Mi ricevis poŝ t karton 

El la lan<T suda. ĉarma; 

El la lancT, kie kreskas 

Dolĉa frukt' de kakao, 
Rie brilas per skvamo

Serpentego boao;

Rie palmoj graciaj 

Apud maro balancas 

Raj bronzhaŭtaj knabinoj 
En la roncf gaje dancas. 
Raj pri tiu ĉi lando 

Revis mi gis vespero. 

Dum en ĉambro farigis 

Malvarmega infero. 
Enlitigis rapide 

Mi per dentoj klakante. 
Per la du litkovriloj 

Raj la peli’ min kovrante. 

En la nokto mi songis 

Pri la lando tropika,

Pri la arboj altkreskaj 

En selvas’ amerika.

Run la es'r’ indiana 

Sidis mi ĉe vigvamo

Raj sur kap' mia estis 

El la plumoj ornamo.

Sur mustango mi rajdis 

En freneza galopo 

Raj de kugr mia falis 

Dum la ĉas' antilopo.

Sed subite ŝangigis 

Tuta bildo tropika:

Dum moment' anstatauis 
Cin pejzago arktika;

Mi eksentis frosttremon
De I' piedoj gis kapo, 

Indiano perdigis 

Raj aperis la lapo.

Run la cerv' kaj hundaro 

Venis li, nordloganto.

Raj ekkriis subite:

„ Vivu lingv' Esperanto/“ 
Vekiginte kun miro,

Mi komprenis la ŝangon, 
Car faligis sur plankon 

Mi varmigan arangon . .  .

1919.
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Komerca Konferenco en Venezia
2—4 aprilo 1923.

Provizora programo.

Lundon malene je IO h : Malfermo de la konferenco 

en la sidejo de la Venezia Komerca ĉambro (Camera di 

Commercio). Spertoj faritaj. Raportoj de la Foiroj.

Mardon: Rimedoj por akceli komercan uzadon kaj in

struadon en komercaj lernejoj.

Merkredon: Uzo en Turismo. Eldono de gvidlibroj 

kaj gvidfolioj, generalaj rekomendoj kaj konkludoj.

Jam dimancon vespere okazos en Hotel Wagner-Lido 

familia kunveno por interkonatiga La tutan laboron oni es

peras fini merkredon vespere. jaOdon matene okazos parol

ado de S-ro Pitlik kun lumbildoj kaj filmoj pri ĉeĥoslovakio 

en kinematografejo.

Dum la vesperoj okazos diversaj festkunsido] kun helpo 

cle la lokaj samideanoj Definitiva programo estos disdonata 

al la konferencanoj ĉe alveno.

La konstanta sekretariejo de la konferenco sidos en 

Hotel AVagner-Lido, kie logos plej multaj partoprenantoj, 

ĉ i  estos malfermata jam sabaton antaŭ Pasko.

Rabato sur itala fervojaro.

Danie' al afablaj klopodoj de la ltala Federacio, la Itala 

Fervoja Direktejo konsentis rabaton al partoprenontoj je la 

konferenco. La rabato valoras de 25 marto por iro gis 9 aprilo 

por reveno kaj kalkulos 40% gis 60%  Iau la nombro de 

kilometroj sur itala teritorio. Por akiri la rabaton kaj mendi 

la langajn biletojn ĉe italaj agentejoj eksterlande oni bezonos 

plenigi certajn dokumentojn, kiujn afable sendos tuj al ĉiu 

petinto la Prezidanto de I’ Itala Federacio, S-ro advokato 

Attilio Vaona, St. Egidio 6, Verona, Italio, kondice ke oni 

sendu al li sian adreson senprokraste.

flugo j-

ĉ is  la 25 februaro estis aligintaj al la konferenco la 

jenaj organizajoj:

I n t e r n a c i a j  f o i r o j  de Barcelona, Basel, Bordeaux, 

Frankfurt, Leipzig, Milano, Paris, Padova, Praha, Reichenberg.

K o m e r c a j  C a m b r o j  de Gagliari, Mantova, Padova, 

Pisa, Potenca, Sienna, Venezia (Italio), Brajla (Rumanio), 

Budapest (Hungario), Lausanne, Sion (Svislando), Brno ^ e h o 

slovakio), Lure, Niort, Nimes Thiers, Tarrare (Francio), Brad

ford (Britlando), Sacramento (Usono), Bologna (Italio), Hradec i 

kralove (ĉeĥoslovakio).

E k s t e r l a n d a j  k o m e r c a j  C a m b r o j :  italaj en Belgio, 

Egipto, Svislando, Tunisio, Sudano, Maroko, franca en London, 

nederlanda en Italio, itala en Rosario di Santa Fe (Argentina 

Respubliko, Sud-Ameriko). j

A s o c i o j :  Ĝenerala Konfederacio de meblarto (Franca), 

Societo por mondkomerca kaj mondlingvo (VVien), Respublika 

Komitato por Komerco, Industrio kaj Agrikulturo (Paris), Ro- 

tary-Klubo (Harrogate), Svisa Centra Turisma Oficejo (Zurich), 

Oficejo por Industrio (Svisa).

Korespondado lastmomenta. La organiza komitato 

kaj ankan D-ro Privat kaj S-ro Jakob, el UEA, jam estos en 

Venezia-Lido, Hotel Wagner, Ia 23. marto. Oni skribu do 

tien por konferencaj aferoj post tiu dato.

Ekspozicio. La tutan materialon (esperantaj prospektoj, 

aliŝoj, {gvidlibroj ktp.) oni sendu £ l la organizanto S-ro Gio-
V  ■ a  ^  f  t e  A  t  •  %  & '•*  | | k l 4  ^  v  ■ _

vani Bonini, S. Angelo, calle Avvocato 3901 A, Venezia, avert

ante lin per poŝtkarto.

Kotizo. Por ebligi eldonon de taugaj raportoj pri la 

konferenco, estis necese fiksi kotizon por ĉiuj partoprenantoj. 

Ĝi estos malalta, sed por ĉiuj la sama, nome: 25 liroj italaj, 

kiuj egalas je kvin anglaj ŝilingoj. Ĝin oni pagos alveninte 

por ricevi la kongreskarton.

Propagando. Kiel ni jam ofte antaudiris, la spertoj 

pri komerco estas pli modestaj ol tiuj pri instruado kaj la 

Venezia konferenco ne povas havi la saman karakteron kiel 

la Ĝeneva. Ĝi estas nur komenco en fako tre grava kaj 

preskaŭ esenca. Tiu komenco estas nepre necesa kaj ni 

devas danki al la komercaj organizajoj, kiuj helpis gian 

efektivigon.

» La konferenco en Venezia neniel estos registara kiel tiu 

en' Ĝenevo. Ĝi estas antaŭ Ĉio kunsido de la foiroj inter

naciaj, kiuj jam uzis Esperanton kaj renkontigo kun kelkaj 

Komercaj ĉambroj kaj Turistaj Oficejoj, kiuj deziras aŭdi 

pri tiuj spertoj kaj kune ekzameni plej bonajn rimedojn por

i antaŭenpuŝi la uzadon de Esperanto en tiuj fakoj.

Ni rajtas esperi de la konferenco interesajn raportojn 

kaj salajn proponojn, sed eble la plej grava gia utilo estas 

la propaganda. La invitoj paroligis pri la afero en * multaj 

generalaj kunsidoj de gravaj asocioj en Ia tuta mondo kaj 

vekis novajn interesojn.

Per „Hungara Esperantisto" ni audas ke la Komerca 

Ĉambro en Budapest alvokis al firmoj (per la ĉiutaga gazet- 

i aro) por atentigi ilin pri la konferenco kaj demandi ĉu ili 

havas oficistojn scipovantaj Esperanton.

En multaj urboj la invititaj societoj petis paroladon pri 

la afero. Do entute la konferenco, eĉ antaŭ sia ekzisto, jam 

faris multe da bono. Sed nun, ni devas ĉion fari por gin 

mem sukcesigi.
* *

Mondonacoj. Gis 20« de februaro la Oficejo ricevis jenajn 

monsendojn kaj kore dankas al Ia afablaj donacintoj:

S-ino Tiard, Alger 100 Ir. fr.; S-ro Cather, Port Said 20 Ir. sv.; 

S-ro Charles Jayet, Morges IO  fr. sv.; hsp. Grupo en Tulle 

10fr.fr.; F-ino Furber, Whitechurch I £ ;  «Lemana Stelo*, 

Montreux 5 fr. sv.; S-ro Casanovas IO  fr. fr.; S-ro Mayer, 

Goldenoels 5 Kĉ.; S-ro L. Illaŝeviĉ 20 din.; D-ro Christen, 

New York 25 fr. sv.; D-ro J. Silbernik, New York 25 fr. sv.; 

S-ro Gueritte, London 2 £ ; S-ro Ratouillat, St. Nicolas 5 fr. fr.; 

S-ro Gabert, St. Etienne 50 Ir. fr.; S-ro Poncet, Lyon 50 fr. fr.; 

Itala Esperanto-Federacio 586,80 lir.; S-ro Ernest Archdeacon, 

Paris 500 Ir. fr.; S-ro Stefano Pedrazzini, Locarno 2 dol.; S-ro 

Gerrit van Heek, Hengelo 100 guldenoj; S-ro Kudela, Olomouc 

20 Kĉ.; S-ro Blomquist, Boras IO  Kr. sv.; S-ro M. Perrenoud, 

Neuchatel 4,50 fr. sv.; S-ro Becker, Mainz 2000 mark.; S-ro 

Brunet, Bordeaux 50 fr. fr.; S-ro Marly, Bordeaux 200 Fr. fr. 

Sume (kun unua listo): 14%,38 fr. svisa valoro.
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Ĉc la „ Verda Kato CC

(esperanta kabaredo en Parizo).

Oni ĝin diris ofte kaj prave: niaj francaj samideanoj 

travivas malfacilan tempon. Multaj mortis dum la milito, ĉiuj 

grupoj kaj societoj estas reorganizotaj. Ministro kaj gazetoj 

kalumnias la esperantistojn. Ministrejo forpelas ilin el iliaj 

grupejoj- Jen sufiĉe da kaŭzoj por malkuraga. Feliĉe nur 

kelkaj lasas sin dronigi per tiu mortiga fluo. Aliaj rezistas 

kun bonhumoro.

Forpelita el la Sorbonne, la Pariza Grupo kunvenas nun 

en apuda konstruajo. Kalumniataj en unu gazeto, la esper

antistoj respondas en alia. Tamen la maldolĉeco de I' batoj j 

kreas atmosferon pezan kaj la postmilita laceco restigas hejme 

multajn grupanojn, antaŭe fervorajn. Kion fari? La Pariza 

bonhumoro savis la situacion. Spritaj junuloj fondis la ..Verdan 
Katon*4.

La Verda Kato? Jes, sub gia simbolo densa audantaro 

de esperantistoj nun kunvenas Ĉiumonate. le, apud la grandaj 

bulvardoj, en kvazaŭkela malantaŭĉambro de modesta bierejo, 

cento da segoj ne suficas antaŭ la mistera kurteno de la 

„Verda Kato". Per siaj petolemaj okuloj, la kartona simbol

besto rigardas la enirantojn, ĉ iu  pagas sian enirbileton kaj 

avide serĉas restantan lokon. Premite renkontigas Akademi- j 

anoj, Lingvo-komitatanoj, Prezidantoj, sekretarioj, Delegitoj de 

UEA, verkistoj, vortaristoj, malnovaj samideanoj neniam plu 

viditaj de preskaŭ dekjaroj. Rugaj dekoracioj brilas Ce buton

truoj de -gravuloj, kaj bubegoj sidas apud veraj rufuloj.

U E A-an oj, SFPE-anoj, CO-anoj, SAT-anoj intermiksigas. Sur 

la malsekaj kolonoj ĉiuj niaj eminentuloj brilas en pentritaj 

karikaturoj. Eĉ la programo surhavas mirindan katon verdan

Jen kurteno tirigas: ..Honorataj gastoj . . komencas la 

prologisto, kiu parolas nian lingvon fajroflue nur kiel Poloj 

scias. ,,La Gastemuloj afable foriru4*, li konkludas, kaj eĉ la 

maljunaj fraulinoj gaje restas unuanime, ŝercaj kantoj, lud- 

vortaj paroladoj, trafaj scenetoj, ridigaj komedioj, spritaj imit

adoj sekvas unu la alian, eĉ literaturaj deklamajoj. Seso da 

talentuloj vivigas nian lingvon en la plej vigla parizana maniero

Sendube la Carma gracieco de F-ino Marga Kineta florkronas 
la tutan aferon.

En la kelĉambro regas ĉies admiro kaj pafas ridoj f a l 

igaj. Kiam la ^fortepiano .^akompanas la finon de sprita 

verso, la tuta audantaro fervore ekkaptas la rekantaĵon per 

gaja voĉaro. En tuta Parizo ne ekzistas pli dsprita kabaredo 

eĉ en franca lingvo kaj la tono de r Verda Kato ne transiras 

la limojn de T bongusto libera. Jen priskribas la kantisto 

mirindan eliksiron por farigi perfekta esperantisto:

.La trian tagon vi science 

Diskutos jam pri ujo — io 

Kaj apartenos konsekvence •

Samtage al Akademio.-

Vegetarano pro sufoko 

Glutis oston de la koko . . .

La nova paro, ĝojpetola 

Tre deziris esti sola.

Al Ciuj do adtaudiris 

Kaj diskrete ili iris.

De UEA la delegito 

Gvidis ilin je la lito.

Kaj tiam li pro bona ordo 

Gardostaris ĉe la pordo.

Rigardis li pro malenuo 

Iom tra I’ serura truo.

Kaj poste sendis li, Iau devo,

La raporton al Ĝenevo.*

La ..Verda Kato“ organizos amuzan vesperon (neoficialan! 

en Niimberg. Estas tute certe ke gi bonege sukcesos. Inter

tempe S-ro Schvvarz, la fondinto, kaj liaj talentaj geamikoj, 

ĉu poetaj, ĉu aktoraj, meritas apartan gratulon pro ilia iniciato! 

ili kreis novan gajan fakon en la esperanta lingvo.

Vidinto.

Por la ekzisto de UEA.

Brita membro skribas:

Mi ne povas legi vian artikolon nekortuŝite. Mi deziras

kontribui al la .Garantia Kapitalo* kaj mi enfermas tekon por 
dekkvin funtoj.

Sincere la via R. H. C.

KRONIKO.

Austrio.

El la ĝenerala raporto pri nia movado en Austrio dum 
1922 ni elĉerpas la jenan faktaron:

Pri tipa kongresa edziĝo sonas eĉ pli gaje la kanto

.Ne multaj ĉe la pastra beno,

Sed multegaj ĉe I’ festeno.

Soifa Lingvo-komitatano 

Trinkis je I’ geedza sano.

Mallerta Akademiano 

Rompis glason de ĉampano.

Pro la politikaj ekonomiaj cirkonstancoj la movado estas

esperantistaj unuigoj
ducelaj en la Austria Esperanto-Delegitaro sukcesplena. La 

A. E.-D. havas centrejon en Wien kaj 650 grupojn. Specialaj 

esperantistaj grupoj ekzistas por Blinduloj, Fervojistoj, junuloj. 

Katolikoj (Austra Katolika Ligo Esperantista). Komercistoj. 

Komunistoj, Instruistoj. Policistoj, Kantistoj, Socialistoj (Austra 

Laborista Ligo), Studentoj, Tramvojistoj. Esperantistaj grupoj 

de Hungaroj, Cehoj kaj Esperantista sekcio ĉe Ukraina Stu

denta Unuigo .Siĉ\ Austraj Esperantistaj Konferencoj en 

Linz, Salzburg kaj Wien. Oficialaj kursoj en Ia Teknika Alt

lernejo (Esperanto-Lektoro), en Ia Nova Vien’a Komercakademio, 

en la Komensky-Realgimnazio, krom tio en Instruistedukejo 

ka, en multaj lernejoj en Wien kaj la landoj. Esperanto-kursoj 

en 60 urboj kaj 80 kursoj en Ciuj-21 distriktoj de Wien kaj 

multaj kursoj arangitaj de la socialdemokratiaj klerigligoj. 

2 kursoj por libropresistoj. — Poresperanta propagando per 

ekspozicioj. Esperantaj gazetoj. Centrejo por Ciu propaganda 

laboro estas la esperantista entrepreno Nova Tempo en Wien VI. 

kiu havas propran oficiston. Austriaj Esperanto - Raportoj! 

Multaj notoj kaj artikoloj priesperantaj en la Jurnaloj; Jurnaloj
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kun specialaj Esperanto-fakoj. Komercaj ĉambroj de Innsbruck, C in a  

Salzburg kaj Wien akcelas Esperanton, Vien’a Internacia Foiro 

eldonas esperantajn prospektojn kaj korespondas en Esperanto.

— 2 oficialaj delegitoj ĉe la teneva Konferenco.

Italio.

La Laborista Esp.-Grupo de Genovo por are respondi al 

multaj demandintoj kaj ipari samtempe poŝtelspezojn, sciigas 

ke kaptinte bonan okazon propagandi kune la idealon de 

Mazzini kaj Esperanton, ĝia konsilantaro decidis ĉe la fino de 

septembro 1921, eldoni en Esperanto la faman verketon ..Devoj 

de la homo*' de G. Mazzini. La prezidanto ĝin tradukis kaj 

en aprilo 1922 ĝi estis kun rilata ŝlosilo disdonita al delegitoj 

de la Genova Konferenco. Por respekte memorigi Ia grandan 

pensulon en la 50« datreveno de lia morto, la urbestraro, haven

e s tro , bankoj, societoj, urbanoj kaj eĉ esperantistoj ĉiulandaj J 

konkuris per publika monoferado kies nomaro aperis en urbaj 

gazetoj. Tiu nomaro estas de ia grupo dankeme konservota 

en aparta kajero. La tradukinto tutkore dankas liajn mult

nombrajn gratulintojn konatajn kaj nekonatajn kaj informas, ke 

en eventuala 2* eldono li liberigos Ia verketon de ĉiuj dube 

kompreneblaj naciismoj, m a lk lara j kaj preseraroj, kiuj, pro 
manko de tempo, enŝoviĝis.

La libreto jam estas dissendita senpage al plimulto da 

UEA-anoj. Monoferintoj povas ĝin peti al jena adreso: La

borista Esperanto-Grupo, Casella Portate 9,22, Genova (Italio). I

Okazis en la 15* decembro 1922 en la Nacia Universitato 

de Peking granda kunveno por festi Ia naskiĝ-tagon de D-ro 

Zamenhof. La salonego estis plena de ĉeestantoj — studentoj 

kaj vizitantoj. La Prezidanto de la Ĉina Respubliko kaj la 

Ministro por Publika Instruado estis reprezentataj ĉe Ia kun

veno. Prezidis D-ro Y. P. Chai, rektoro de la universitato, 

kiu malfermis la kunvenon kaj parolis elokvente por rememor

igi la noblan laboron de nia honorinda fondinto". Li daurigis 

pri ia neceseco de komuna lingvo kaj Esperanto kiel lingvo 

komuna, kaj konkludis pri la progreso de Esperanto. Kantis 

I’ „Esperon“ S-ro V. EroSenko. Parolis Prof. K- K. Sun kaj 

S-ro Lin, reprezentanto de la Ministro por Publika Instruado, 

Ia lasta favore gratulis Esperanton Iau vidpunkto de filologio. 

Poste parolis ministro D-ro Wellington Koo, kiu esprimis sian 

kontentecon pri Esperanto kaj montris la grandan necesecon 

de internacia lingvo en rondo diplomata. Ankoraŭ parolis aliaj. 

Sekvis longa aplaudo kaj aklamo. Efektive la kunveno fariĝis 

unu el Ia plej grandaj festoj en ia universitato dum 1922. Ni 

deziras al ĉi tiu institucio novan forton kaj ankoraŭ pli grandan 

progreson de Esperanto en la jaro 1923.

Japana Imperio.

Ukrajna Respubliko.

El Odessa skribas S-ro Vozdvijenskij: Unu el la plej mal

novaj Odessa'aj societoj daurigis sian ekzistadon dum la lastaj 

tri jaroj malgraŭ tre malfavoraj cirkonstancoj, okazis multaj 

publikaj paroladoj de S-roj Vozdviĵenskij, Pili, Franc A. Rublev 

kaj Javoronkov, kelkfoje malfermiĝis kursoj Ĉe kluboj kaj ĉe 

oficejoj, sed kun tre malgranda sukceso pro malfavora rilato. 

Nuntempe oni propagandas inter studentoj de superaj lernejoj, 

en lernejo de L. Tolstoj estas kursoj por lernantoj, gvidas 

V. Vozdvifenskij. Ĝis la pasinta jaro ni estis solene izolitaj 

de la tuta mondo, kio tre malhelpis ai nia propagando. Nun j 

ni ion ricevas el eksterlando, sed manko de esperantafoj an- 

korau estas grandai Precipe estas domaĝe, ke ni tule ne havasi 

..Sciencan Revuon44, kiu tre helpos al nia propagando inter 

Iakuloj. Ankau iuj samideanoj multe laboras por esp. literaturo 

(baldaŭ estos finita traduko de verko de Gogol ..Malvivaj 

Animoj*4, tiu estos unua volumo de projektata plena Goirol- 
vfcrkaro).

En oficiala {urnalo de Ukraina Kornis, de Popolklerigo I 

„Putj ProsveSĈenija44 (Vojo dc Klerigo) N. 4, Harkov, aŭgusto i 

1922, aperis plena raporto pri Ĝeneva Konferenco.

Pollando.

La 20. I. okazis publika parolado de S-ro Pruski en Lublin 

kun sukcesa ekspozicio. 3 kursoj tie. Rondeto fondiĝis.

Azio.

Manĝurio. En Harbin [Manĝurio] okazis pluraj paroladoj 

kaj kursoj dank’ al laboro de S-roj AntoŜjeviĈ kaj Ŝeriŝev. 

En la gazetaro manĝura aperis 118 notoj pri Esperanto dum 

la lastaj kvin monatoj, inter alie la Manifesto de la ĉeneva 
Konferenco.

Siberio. Esperanto estas instruata devige en ĉiuj klasoj 

de la lernejo en Barnaulo. ĉar mankas libroj, pastro Seriŝev 

petas, ke oni sendu eĉ malnovajn iajn legolibretojn po IO ekz. 

al la instruistino F-ino Ververa Seriŝeva. Skola de la III» Ko- 

mintem, Barnaulo, Altajo, Siberio.

La Unuiĝo de Kiota Studentaro fondiĝis en januaro 1920 

kaj deklaris oficiale sian organizadon la I «n de septembro 1922. 

Ĝi konsistas el 12 Esperanto-grupoj de universitatoj kaj alt

gradaj kolegioj en la tuta urbo. La prezidanto estas D-ro 

ŝimmura, filologo, kiu Ĉeestis la Dresdenan Kongreson. En la 

„Ryŭkokudaigaku“ [Universitato Budaista] oni alprenis Esper

anton kiel fakultativan lecionon, kies unua kurso finiĝis la 

7*n de decembro. S-ro H. Jagi, del. de UEA, ĝin gvidis kaj 

al ĝi auskultis 150 p. ĝis la fino. Oni deziras akiri talentajn 

esperantistojn por la traduko de gravaj Budaismaj dokumentoj 

kaj samtempe korespondadi kun europanoj pri tiu temo. Adr. 

Rvŭkokudaigaku, Sitidy6-Omiya-Kioto. La Universitato apar

tenas al la du grandaj katedraroj de la Japana Budaismo. La 

alia universitato Budaista, t. e. Ĝtanidaigaten, havas jam Esp,- 

grupon. Ambau klopodos kune por malfermi la vojon de I’ 

evoluiĝo de Budaismo.

En Ia Kiota Farmacia Kolegio okazis du kursoj. La di

rektoro S-ro Taĉiiri favoras multe. BaldaU li enmetos Esp. en 

la lernejan tagordon. S-ro Jagi paroladis pri Esperanto kaj 

UEA en Okajama la 12«n de novembro kaj propagandis kune 
kun D-ro Ramstedt, finnlanda ministro.

Suda Ameriko.

La Brazila Parlamento audis tre interesan diskuton pri Es

peranto dum decembro lasta pro propono de sia sekretario, la 

konata deputito D-ro Josĉ Augusto, kiu prezentis projekton de 

leĝo starigantan oficialan katedron de ekzamenoj pri Esperanto 

en la Kolegio Pedro II kaj en ĉiuj ŝtatlernejoj kie okazas ek

zamenoj pri vivantaj lingvoj. La projekto estis resendita al la 

Komision^ de Instruado, kiu ĝin unuanime aprobis Ia 12 de

cembro, kaj adoptis raporton tre favoran al Esperanto. Ĝin 

legis antau Ia Nacia Deputitaro Ia raportanto S-ro Tavares 

Cavalcanti la 20«“ de decembro. Ĉe Ia dua diskuto, la 22«", 

faris belegan paroladon por Esperanto S-ro Augusto de Lima, 

membro de I’ Akademio Literatura. Fine la 28«" la leĝo estis 

unuanime adoptata kaj sendata al Senato. Sekve de tiu granda 

sukceso por Esperanto, Ia Ministro de I’ Interno kaj la Ministro 

de I Ekstero akceptis honorprezidi la Sepan Brazilan Esperanto- 

Kongreson, kiu okazos en Rio de Janeiro la 9— 14 marto prok
sima.
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La Hola Esperantisto (K miejska 19, Warszawa) vidas Ia Atendante ke la Lingva Komitato trovu sciencan solvon 

kanonon ĉe la alia Hanko. En artikolo titolita «Solvo nenion de la landnoma problemo, ni limigas nin je uzado, kiu ne kon

solanta" ĝi diras: «La Voĉdonado (de L. K. pri landnomoj) estis tentigas logikon kiel la ĝeneraligo de -io,• sed kiu almenaŭ re- 

aranĝita en imageble plej faciligita sed malplej objektiva ma- i spektas samtempe la fidelecon al Fundamento kaj la poŝto- 

niero: anstataŭ preni sub konsiderado geografion, historion, j  geografian internaciecon. Tiuj avantaĝoj jam sufiĉe valoras.

tradicion, lingvosciencon . . . ,  oni eltrenis el magazeno de aka

demiaj rekvizitoj la imponan kanonon de ŝajna fideleco kaj 

pafis. . .  forgesinte tamen ŝargi. La popolo admiros la fidel

econ de I' Akademio, laudos la tradicion de la L. K. kaj lojale | 

uzados -io, ĉar oni devas koni la popolon.- I

lnternacia Medicina Revuo, eldonejo ^Kultura", Buda- 

pest VI, Terez-kfirut 5. jen treege subteninda organo, kiun 

ĉiuj bonvalutanoj helpu per abono (20 francaj frankoj) kaj kun

laboro kun ĝia sindona redaktoro D-ro Karlo Mezei. Jam de

(Red.)

Finnlanda Foiro a. s.

Ni varme rekomendas al la Delegitoj la jenan peton:

Per Ĉi tio ni plej sincere volas esprimi nian ĝojon pri la 
longe oni deziris reaperon de tiu fakista organo. Ni esperu, (servo, kiun vi bonvolis fari al ni. 
ke tiun ĉi fojon ĝi vivos longe kaj regule, eĉ se modeste.

Kiam la kuracistoj estos bone organizitaj en Esperantujo, ili 

povos ankaŭ havi sian propran teknikan konferencon.

Tra la Literaturo, eldonejo Ader, Dresden-A. 27, Bam- 

berger Str. 43, analizas detale niajn librojn kaj gazetojn, merit

ante sian titolon «Universala informilo por libro-amantoj-.

La valoro kiun nia oficiala subteno kaj favora opinio eble 

povas enhavi, estas Ia minimumo per kiu ni povas rekomendi 

Esperanton kiel internacian komercan lingvon, ĉar la rezultoj, 

kiujn ni ĝis nun spertis estas entute surprizigaj. *

Por influi al la komercistaro dc Finnlando ni decidis arangi 

dum la foira semajno ekspozicion de nia peresperanta reklamo, 
„f'rance-l.speranto‘* monata organo de francaj esper- j a) kju ekspozicio ni atendas multajn naciajn gazetojn, kiuj ion 

antistoj, aperas nun sub la direkto de S-ro F. de Mĉnil (adreso: enpresis pri ni au nia lando kauze de nia peresperanta propa-
51, rue de Clichy, Paris 9»), jarabono: por eksterlando 8 Ir. Ir .: gando.

Dum la pasinta jaro ĝi publikigis serion de speciale verkitaj

propagandaj artikoloj de Ian,,, hitoriisto, proi. flulard, advokat- N‘ kredas' ke ni Per tiu a«° donas aP°«on al la 

ino Maria Verona, «Eredaktoro de .Le C ir* . S-ro G„wrlay, ,s ,,> rondo)’ k,u> ,idas «" la solvan in!luon d ' la •'«"'eresia 

deputito S-ro Cout.au> ktp. kaj tre varian enhavon, fii estas | mondo. en tiu ankau Por nl *ravl,*a kulturdemando. 

tre rekomendinda propaganda gazeto por franclingvanoj.

La Verda Ombro. — «S-ro Secu Kato, aŭtoro de lerno

libro de Esperanto en 1904, priparolis ke antau ĉirkaŭ 20 jaroj, 

post ellernado li volis uzi nian lingvon dum vojaĝo al Europo 

sed li malsukcesis; unue alveninte en Marseille li volis viziti 

verdstelulon en la urbo kaj pridemandis kelkajn homojn sur la 

strato pri esperanta grupo, sed vane; li vizitis grandan libr

ejon kaj petis ĉu esperantajn librojn oni vendas, li malesperis 

je la respondo ke oni scias nenion pri ĝi, neniun esp. libron 

vendas. Kaj en Belgio, Britlando, li renkontis neniun esperant

iston, kaj Ii poste eksiĝis el la movado ĝis nun."

Tiu missukceso okazis antau 20 jaroj. Esperantisto vojaĝ- 

anta nuntempe povas renkonti ĉie delegitojn dank’ al la jar

libro de UEA. Malgraŭ tio multaj esperantistoj, kiuj parolas 

pri «UEA, la grunda praktika asocio**, ne estas membroj kaj 

vojaĝas kiel faris antau 20 jaroj S-ro Secu Kato, ne renkont

ante la esperantistojn, kiuj ĝojus ĉie ilin akcepti!

Altestime dankante

Por la Direkcio de Finnlanda Foiro 

Esperanta Sekretario:

Konrad Ojala 

Punavuorcnkatu 22, Helsingfors.

Svisa Esperanta Societo.

Lingvaj Studoj.

Pri landnomoj.

Japana samideano demandas kian logikon ni trovas en uzado 

de landnomoj: Germanio, Rumanio, apud Svislando, Pollando. 

La afero ne estas pri logiko, sed pri disciplino kaj internacieco.

ĉar la Lingva Komitato aprobis la negativan sintenon dc 

('akademio rilate al -io, ni rezignis uzi.tiun ĉi oportunan formon 

kiel ĝcneralan sufikson kaj ni klopodas fidele respekti tiun aka

demian deklaron: «La finalo -io (ne sufikso), kiam internacia 

en landnomo, ne estas kontraŭfundamenta (Germanio apud 

Germanujo, kiel evolucio apud evoluo. Fundamento § 15)........“

Pro tio ni ne plu uzas formojn kici Svisio, Britio, au Polio 

(kiuj ne ekzistas en aliaj lingvoj), kvankam la komisiono de 

UEA lasas ĉiujn kunlaborantojn plene liberaj uzi la formojn 
de ili preferatajn.

Post la ĝenerala kunsido en Zurich la grupoj ekkutimiĝis 

sendi regulan raporton al la Centra Komitato pri sia agado 

dum monato. Tre interesaj raportoj estas, ricevitaj de la grupoj 

en Lyss, Burgdorf, Zurich, St. Gallen kaj Genfeve. Ni tre es

peras, ke de nun ankaŭ la aliaj regule nin informos pri siaj 

larafoj.

El Nurnberg venis respondo dc la Loka Kongresa Komitato, 

kiu montras kauzojn, kial ĝi ne povas malgrandigi la altkostan 

kongreskotizon de la svisoj (Fr. 20). Kompense la L. K. K. 

akiris de la registaro kaj de urbkonsilantaro la promeson ke 

la kongresanoj, paginte sian kotizon, ne bezonos plie pagi la 

restadpermeson en Bavario, kiu sumus por anglo je tri funtoj 

por unu semajno, laŭ aserto de la L. K. K.

Ĉiuj svisoj partoprenontaj la Nŭrnbergan Kongreson bon

volu sendi sian adreson al Centra Komitato de S. E. S. por ri

cevi eventuale kunvokon se speciala faka kunveno de la svisoj 

okazos tie, Iau la deziresprimo dc la ĝenerala kunsido en Zurich.

S-ro Jules Pcrlet, Gutenbergstrassc 21, Bern, faras tre 

utilan propagandon en kantono Bern per paroladoj, kursoj kaj 

montro de lumbildoj. Belegan kolekton de kliŝoj li nun posedas 

kun portretoj, kongresaj vidajoj, historiejoj pri Esperanto, gra

matiko germanlingva ktp. La grupoj dezirantaj montri tiujn 

kliŝojn turnu sin al li, ankau tiuj, kiuj estus pretaj partopreni 

je komuna aĉeto de projektilo.
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La prezidanto de S. E. S., D-ro Privat, faris propagandan 

vojaĝon en kantono tiĉina kun paroladoj en Lugano, Locarno 

kaj Bellinzona. Granda intereso montriĝis tie pri la Venezia! 

Konferenco kaj la tri grupoj aligis al S. E. S.

Du svisaj lernolibroj aperis tiun ĉi vintron, unu por franc

lingvanoj, de D-ro Privat, kun multaj konversaciaj tekstoj kaj ; 

rakontoj en Esperanto gradigitaj kaj duobla vortaro (eldonejo 

A t ar, Genfeve, hr. 2,50), alia por germanlingvanoj, de S-ro Jules 

Perlet (Ĉe la autoro, Fr. 2,50). Pri tiu lasta ni publikigas re

cenzon senditan de nia malnova bonkonata svisa pioniro Fridffri. j

La sekretariino: Alice Diekmann.

/iusftihrliche Gram m atik der Ksperanto-Sprache von Jules "PerleI. Berti 1922, 
Buchdruckerei Alfred Schmid & Cie.

u Esperanto-Lernolibroj de svisaj germanlingvanaj aŭtoroj ekzistas nur tre mal
multa) kaj pro bo  mi vere £ojas, ke per tiu recenzo mi povas atentigi svisajn kaj
ahajn samideanojn al ia detale ellaborita gramatiko de sinjoro Perlet, diplomita in
struisto de Esperanto. •'

Generale dirite- fti .stas tru laudinda kaj rekomendinda verko. Sinjoro Perlet 
konas lunde nian karan Esperanton kaj ĉiu lernonto povas sekvi lin kun plena

r  • e U " L'°Kvai Respondoj- de nia Majstro kaj konsultis
ankau la gravajn .Sprachliche Gutachten“ de W. Lippmann.

Esperantisto, trastudinte atente fi tiun lernolibron, certe konas su life bone la 
Zamenhofan lingvon ka) kapablos tuj legi senpene la «efverkojn de niaj eminentuloj.

La papero de la Ubra estas hela kaj forta, bona estas la preno, bone legebla, 
la regulo) lingva) senpene superrigardeblaj, la teksto «en eraroj.

. . . P r i/« ra n g a d o  de la lingva materialo en la 17 lecionoj mi tamen deliras 
fan kelkajn rimarkojn.

L i E*Pe7 " ,0’ ,«™0,ibro lau mia opinio kaj sperto, farita en kursoj kun knaboj 
Kaj kleraj p lenagulo j, devus esti d iv idata  en 40 lecionoj.

I L,OVa|i. lerT ‘ai. V0r<0i f ” Ĉ!U ■ Ieci?n.? estas P“ ol sufiĉa «"«"bro, tiam la
lernanto kapablos ilin lerni parkere kaj praktike uzi sen troa penado. Estas granda
«raro amasigi 80- 100 au pli da vortoj en unu nura leciono. Tion farante, kio
• erte okazos? La lernanto tute simple ilin ne lernas, ilin lerni ne povas. Li do

r  i rt!V*KT ko"l*m:l 1<no'f*n lecionon, ne sciante grandan parton da vortoj de 
I antaua. Tio certe malfortigos lian fervoron.

Se la luta lingva materialo estas dividita en nur 15 au 17 lecionoj, tiam la 
verkisto de tia gramatiko nepre estas devigata amasigi 80-110 vokadojn en tiu 
leciono, car I inline estas necese la studanto lernu certan kvanton da vortoj, alie li 
neniam scius paro i, legi ati skribi. Cirkan 2000 simplajn vortojn tiu  esperantisto 
ilcvas koni, ni ne kalkulu la dcvenajojn kaj kunmetadojn.

U .Ha,kul? . **}** n“n lrc* 40 lecionoj kun po 50 vortoj 2000.
Per tia divido oni forte malsamas la lernanton, tiamaniere li facile povos sekvi la

p ^ a iS d a d ^ IU,f1 V°  * ° aS dtt U" U leciono al alio; tio ceHe fervorigos lin al

flnkau aluli katzoj igas min multe preferi la dividon en 40. Mi asertas ke

fun4dtf tra|<lbori unu tutan teionon en Ia libro de sinjoro 
? ,  . ! de ahaj) dum tempa leciono, oni certe bezonos 2—3. Kial do ne fari 

Iri lecionojn el unu?

Rilate al teksto mi preferus pli ritan Esperai*r>-materialon kaj malpli fli*»

ItjmmiKI/ n n ln Ĵ *  " 2 ? «  r* *** '?***** Esperanton la lernanto akiros fine la 
kapablon pensi en Cl tiu lingvo. Multaj tradukoj el la gepatralingvo al Ĉi tiu celo
ne kondukas. Bone mi rememoras niajn siatempajn francajn lernolibrojn por Kvr-

*randĵ « a' #*<>) da ^m a lp li sagaj germanaj frazoj tradukotaj 
francen. Multege ni laboris dum jaroj, sed surprize malgranda estis la sukceso:
neniam ni pensis france, ni nur tradukis, tradukis . . . .  Ni do vidas al kio utilas 
multaj tradukoj.

Ur „„1,1*- Si tir dai  ,(anslaV u ne 'n e r ila ta j «raraj en Ia teksto) estus konversaciaj 
ekzercadoj el a ĉ.utaga vivo rakontetoj, leteraj, priskriboj, kelkaj s p r ita j ,  kiuj
carte vigligus la instruadon, fervorigus la studanton anstataŭ lacigi lin, kiel tio sen

eblaj frazoj1* ° m H prezenU,s lon«an serion da interesaj, ne bone digest

i o  tio mi multe Satas lernolibrojn enhavantajn kiel eble plej multe da es-

rS S T r f ° ’ ? "  ' ,alf  *raT °Hko de proL Dnna*» Por germanlingvanoj 
de longe prucata «ermana ,razo- k») tamen gi estas bona kaj gia plena taŭgeco

Henriko FridĜrf.

Esperantista Literatura Asocio.

Marta raporto.

Nia diligenta kolegaro 
En laboro paca ne lacigos

*  ̂ ^ ̂  * . - . ' « t  M T

El Melbourne (Aŭstralio) nia respektinda kolego, S-ro 

Armand Caumont, nun okdekjarulo, ricevis leteron kun varma 

laudo al sia traduko „For la batalilojn“ de Berta von Suttner. j 
La tute fremda al ii samideano diras, ke ĝi estas verko de plej 

altgrada graveco pro ĝia ideo forigi la militon per arbitracio.

La skribinto ankau tre laudas la bonegan, fundamentan stilon 

de la verko, kiu havas lokon inter la plej bonaj verkoj en Es

peranto. E. L. A. sincere substrekas tiujn Ĉi vortojn.

Al la plej bonstilaj kaj fundamentfidelaj libroj certu ankau 

apartenas «La Senlingvulo*, trad. de Maria ^idlovskaja kaj la 

jus aperinta «Taglibro de Vilaĝpedelo“, trad. de H. J. Bulthuis 

«Idoj de Orfeo de la sama autoro baldau aperos, espereble 

ankau iam Ia .Imperiestro kaj Galileano”, trad. de lbsen.

E. L. A. ĉiam laupove anoncas la intencatajn tradukojn de 

libroj kaj rakontoj. Ne estas bone, se du tradukoj de sama 

verko samtempe aperas, oni evitu tian malutilan konkuradon. 

Sed alia afero estas, se du diversaj tradukoj de poemo au de 

rakonteto aperas. Ia komparo povas esti tre interesa kaj neniel 

malutilas. Ni tial kun plezuro antaUvidas la aperon de .Neĝ- 

biovado“ de Andreo FiSer, kvankam jam ekzistas traduko de 

A. Grabowski. Io 'simila okazos pri la du tradukoj de Ia *So- 

norilo** de Ŝiller de kolonelo Zwach kaj de H. Steding. Ambau 

estas bonaj, la legantaro decidu mem, kiun ĝi preferos.

Jen grava por poetoj demando! Ĉu poemoj estas tradukotaj 

precize Iau la ritmo de la originalo, au ĉu ĝi povas ricevi novan 

apartan ritmon? La tradukanto ja certe ne voias kripligi la 

lingvon, Esperanto ĉiam eksonu bele, glate kaj flue. En ..Par

naso de Popoloj** ni vidas, ke Grabovvski tre ofte kreis novan, 

memstaran versformon per sia traduko. Tre interesaj estas liaj

du tradukoj Iau «ErlkOnig- de Goethe. Unu el la tradukoj estas 
tute libera:

Kiu rajdas tra nokto, kun vento pro P vet’7 

Tio estas la patro kun sia filet’1

La dua traduko estas Iau ritmo de I’ originalo por Ia muziko 
de Schubert:

Kiu rajdas tra nokt\ kun vent' pro ia vel’?

Jen estas patro kun infanet'.

Steding ankau tradukis la «Elfreĝo*, ni komparu kaj jugu.

Modela kiel ĉiam estas nia Majstro. Li ĝenerale tradukis

Iau ia ritmo de la originalo. Lia «Kanto de Studentoj** ne estis

tute konforma al la melodio de la originalo: «Gaudeamus igitur“,

Zamenhof afable faris ia deziratan Ŝanĝon por la kantlibro de 
la kvara kongreso.

Kontrolantaj kolegoj havas la rajton, eĉ la devon, forigi 

novajn, ne facile kompreneblajn vortojn, anstatauigante ilin per 

konataj fundamentaj vortoj. Kio fariĝos el Esperanto, se ĉiu 

tradukanto al si permesos enkonduki nur tri necesajn novajn 

vortojn? La autoroj bonvolu pripensi, ke ili per tiaj aldonoj 
ne plivalorigas sian verkon.

Samideanoj, kiuj afable volas sendi librojn au broŝurojn al 

Parizo, bonvolu adresi jene: Al Ia biblioteko de I’ Grupo Esper

antista Pariza, 32 Boulevard Saint-Germain, Paris 5e. (Sen nomo).

D-ro Adolf Bischitzky komencis traduki: «La suferoj de la 

juna Werther“ de Goethe. S-ro H. Steding estas tradukanta: 
„Mozart survoje al Praha*4 de MOricke. •

Pro la altaj poŝtprezoj ni de nun nur tie Ĉi danke kvitancas 

por kotizoj. Pagis: A. Caumont, H. Heitmuller, M. Butin 
H. Steding, F. Jahn, O. Rieck, R. L0we.

Aligis. S-ino M. Krestanoff, Dresden, Wintergartenstr. 9;

S-ro H. Steding, Bremen-Horn, Berckstr. 10; S-ro Heitmuller!

Brenan, Waller-Heerstr. 134; S-ro L. Steinke, Greifswald. (Ciuj 
en Germanujo.)

La Esperantista Literatura Asocio tre danke ricevis diversajn 

librojn, pro manko de Ioko citado de la titoloj ne estas ebla.

Marie Hankel, Dresden, Nicolaistr. 18.



54 (14) *  E S P E R A N T O  * N°  3

U N I V E R S A L I !
E S P E R A N T O - A S O C I O

OFICIALA INFORMILO.

Celo t I Utva Uiiii I» uzadon de la intemacia helplingvo Esperanto. — Plifa
migi la tiuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, sen diferenco 
pri reao, nacieco, religio aii lingvo. — Krei internaciajn servojn uzeblaj de iiuj

irla! interesoI celas trans la Hmojn de illa genta aŭj, kies intelektaj ati materiaj interesoj celas trans la limojn de illa genia _  
I ngve teritorio. — Kreskigi inter siaj membroj Iorlikan senton de solidareco kaj 
disvolvigi Ce III la komprenon kaj estimon por fremdaj popoloj. -  UEA kunigas 
la mm ideanoj, kiuj per la forio de sia nombro kaj la utiligo de la Zamenhofa 
lingvo volas pruvi al la mondo, ke Esperanto vivas, tangas kaj progresas.

S e rv o ): Ciu membrotrajtas peli informojn de la Delegitoj, uzi la servojn 
de la Asocio, senpage ricevi la Oficialan Jarlibron.

K o tizo !: Oficialaj prezoj «n iv ita j trankoj. Membro (M) 5 Fr. Membro- 

Abonanto (MM) l2J0.Fr. Membro-subtenanto (MS) 25 Fr. La MA kaj MS nce va k 

Ui «alaton. -  Membro-Dumviva neavanta la gazeton kun Ciuj oficialaj dokumentoj; 

* *  ? r- (Partopagoj trijaraj po 100 FrM sed neniu nacia prezo kiel te aliaj 

ibro-kategorioj. — Naciaj prezoj por M. MA, MS:

Austrio: Kr. 20, 40. 150 mil; Belulo: Fr. IO, 25, 50; B ritio : ML 5, 12;6, 25;

Bulgario: L. 45, 100, 400; ĉeĥos lovak io : Kr. 18, 45,90: D an io : Kr. 5, 12, 24;

Estonio t Emk. 75, 150, boo; F inn lando: Fmk. 22, 60, 120; F ranc io : Fr. 10,25, 50;

Germ anio: Mk. 5, IO, 25 mil; H ispan io : P .6 ,15,30; H ungario : Kr. 750, 1500, 6000 ;

Ita lio : L. 12, JO, 60; Jugoslav io: D . 22, 60, 120; L a tv io : Lai. 11.50, 3, 12;

Litovio: L. I, 6, 24; Nederlando): G. 2.50, 6, 12; Norvegio: Kr. 5, 12.50, 25 ;

Holando: Pmk. 8, 16, 60 mil»; Rum anio : L. 45, 100, 400; Sved io : Kr. 4 ,10,20;

Itono-K anado : D . I, 2,50, 5. -  El «liaj landoj oni pagu laŭ la oficiala prezo 

•m «vitaj franko).

i. .h*,pn,emi lroi k#t«8°r>o kreita favore al jenaj landoj kun tre m al
a i*  monkurzo: Anatra: Kr. 7000; Bulgario: L. 15; Estonio: Mk. 25; Ger- I 
mamo: Mk.1200; Hungario: Kr. 250; Latvio:Lai. 0.50; Litovio: L. I H ; Polande : Mk. ; 
.500, Rumanio: L. 15. La HM fruas Ciujn rajtojn escepte la ricevon de la jarlibro, 
Kalato kaj alskribon «n la interrilata adresaro. I

La Entreprenoj de UEA (komercaj firmoj, societoj k. t. p.) pagas jare la 
«Hanian aŭ nacian prezon kiel la MA. La Entreprenoj rajtas presigi tekston de 40 
vortoj en speciala parto de la jarlibro kaj rajta* uzi la servojn de inlormpetado. i

C entra  O lice jo : 12, Boulevard du ThMlre, Gento* (Svislandoj — Bank- 
SodM de Banque Suisse, Gente*. — Poŝlĉeko: t. 2310. — Poŝlĉeko en 

Austrio: Postsparkossenaml Wlen, Konto 105439. -  Poŝlĉeko en Cefi oslovakioj
No. 79236. Praha. -  Poŝlĉeko en Germanio: No. 90S50. Frankfurt am Main.

Frankoj

9375.—

Decidoj de la komitato. Demandita per cirkulero la 

Komitato dc UEA, pritraktis diversajn negocojn kaj inter aliaj 
faris jenajn decidojn:

a) Ekzameninte Iau la deziro dc Ia 8« kongreso de UEA, 

la kondiĉojn pri la akcepto de anoncoj por la jarlibro 

kaj la gazeto .Esperanto" la komitato aprobas la ĝis- 

nunajn kondiĉojn tiel, kiel estas fiksitaj en la oficialaj 

bultenoj de novembro-decembro 1919, 1920 kaj 1921.

b) La Komitato dc Universala Esperanto-Asocio deklaras 

en ĝia nomo la aligon al la .Oficiala Esperantista Or

ganizo** akceptita dc la XIV« Universala Kongreso en 

Helsinki. Konsiderante, ke mankas en la organiza 

statuto artikolo pri ĝia ebla revizo, la komitato limigas 

la aligon al periodo dc tri jaroj, ĝis 31. decembro 1925, 
post kiu ĝi denove decidos.

La Komitato: petas sian Komisionon elekti la reprezent

antojn kaj fiksi la subvencion de ia Asocio, konforme al ĝia 

financa situacio, la pagoj de la aliaj kontraktintoj kaj la mon

bezono} de ia Centra Esperanto Komitato: dankas al S-roj

W. Page kaj D-ro Edm. Privat por ilia laboro favore dc la 
ĝenerala organizo.

Novaj teritorioj. Laŭ propono dc la Ĝenerala Sekretario 

la Prezidanto de UEA aprobis la starigon de jenaj teritorioj 

kaj nomigon de ĉefdelegitoj:

Estonio: Amplekso: tuta lando, ĉefdelegito: F-ino Helm i 

Dresen, Posta kast 6, Tallinn.

Paris: Amplekso: Departementoj Seine, Seine et Oise, 

Seine et Marne.

ĉefdelegito: S-ro Georges Delanoue, 4 rue Charles 

Divry, Paris XIV.

Al la du novaj ĉefdelegitoj ni esprimas sinceran dankon 

por Ia granda sindonemo montrita per fidela laborado por UEA.

Esp.-Grupoj, firmoj kaj korporacioj. Ni konstatas, ke 

pluraj delegitoj notas sur membrolisto, esperantistajn grupojn 

aŭ firmojn, aldonante signon MA. Ni ripetas, ke Iau statuto 

Art. 8 povas esti membroj nur personoj, do individuoj; Art. 14 

indikas ke firmoj, societoj ne povas esti membroj. Tio rilatas 

ankaŭ al esperantistaj grŭpoj. Konklude: Ni notas tiajn eligojn 

kiel abonmendoj por unu jaro, se estas esp. grupoj. Pri ili ni 

ne reskribas speciale al la delegito, konsiderante ke la informoj 

per statuto, bulteno, oficiala informilo devus sufiĉi.

Libervola kotizo. Komprenante la nunan situacion jam 

j kelkaj dumvivaj membroj el la unua serio pagis libervole ko

tizon de membro-abonanto aŭ subtenanto. Iliajn nomojn ni 

publikigas iom poste; ni kore dankas al tiuj bonvoluloj.

Garantia kapitalo.
Unua serio:

Antaua listo:
Akiris duan ateston de la unua serio:

S-ro E. J. M. v. d. Laarschot, B u s s u m ...................125.—

Fr. 9500.—

Statistiko de la portaloj. — Movado de la poŝtaĵoj dum 

januaro 1923: Ricevitaj: 1282, forsenditaj: 1236, entute: 2518

Kotizoj por 1923. — Je la 31« de januaro estis enkasigita) 

24 kotizoj de Helpmembro}, 521 de Membroj, 1603 de Membro- 

Abonantoj, 70 de Subtenantoj; sume 2218. (Sama epoko 
1922 : 2136).

Subtenantoj.
Tria listo:

26. F-ino H. Alschwang, Libiŝ; 27. S-ro D-ro Baart de la

Faille, Arnhem; 28. S-ro Louis Gouchon, Lyon; 29. S-ro Karl,

St. Claude; 30. S-ro Paul Humberset, Le Locle; 31. S-ro Otto

Haller, Rorschach; 32. S-ro Buseth, Namsos; 33. S-ro E. V.

Ahlin, Lundsbrunn; 34. S-ro Fritz Mitschke, Philadelphia;

35. S-ro M. G. Krane, Rotterdami 36. S-ro Rolf Bugge-Paulsen.

Kristiania; 37. S-ro Andre*?, Feilding; 38. S-ro Groshek,

Ngarnawaha; 39. S-ro D-ro Stamatiadis, Pĉra; 40. S-ro

Vittoria Arcioni, Milano; 41. S-ro Walter Buchheim, Bouider;

42. S-ro W. W. Carpcnter, Escondido. 43. S-ro Viktor Ruckis,

Dotnava; 44. S-ro W. M. Page, Edinburgh; 45. S-ro T. A.

Lindberg, Parola; 46. S-ro A. Caumont, Basel; 47. S-ro

Thomson, Sydney; 48. S-ro Rud. Hromada, Praha; 49. S-ro

Gerrita van Heek, Hengelo; 50. S-ro M. Germeraad, Hengelo:

51. S-ro Alex. Mann, Edinburgh; 52. S-ro Hans Janik, Unter-

Franzenstal. 53. S-ro Michele Arabeno, Genova. 54. S-ro J.

R. G. Isbrŭcker, 's Gravenhage. 55. S-ro C. P. Ferree, Lees-

viUe La. 56. S-ro Edwin N. Wahl, Drammen. 57. S-ro Soetcns,

Paris. 58. S-ro D-ro D. Balasz, Koŝice. 59. S-ro Jos. Friedrich,

Kovice. 60. S-ro L. C. Silcox, Bath. 61. S-ro Ch. Jayet.

Morges. 62. S-ro E. L. Southwick, Pavvtucket. 63. S-ino

Maria van Rees, WilderswiL 64. S-ro L. M. Kanervo, Tikkurila.

65. S-ro Tauno Hakancn, Turku. 66. kaj 67. Ge-roj Aussenac,

Suzanne. 68. S-ro Tamura Tadac, Nagasaki. 69. S-ro Yoshi 
H. Yshiguro, Nagoya.
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Atentiga al ĉiuj. Kvazau konfirmo de nia lasta atentigo 

pri filatelistoj tedanta) delegitojn, ni ricevis eksigon de afrika 

delegito kun jena rimarko: „Mi ricevis demandon. La skrib

into unue deziras poŝtmarkojn, due specimenojn dc cigaredoj! 

Mi ne respondis ĉar li nek donis sian UEA-numeron, nek en

metis respondkuponojn. Alia letero el Warszawa, miksajo de 

diversaj lingvoj kun esperantaj terminoj maljuste metitaj diris: j  

«liginte vian anoncon, — pensas — ke vi volas interŝanĝi 

poŝtkartojn ilustratajn ktp.* Estis nur naiva ruzo ricevi ion 
senpage el «malofta* lando.

•  *  J  " V ®  |  *  .  .  '  ^  A  i  w  * *  •  A  *  Y  f  I

Ni do atentigas ree la delegitojn ke ili rajtas tuj forjeti la j 

petojn kiuj ne estas konformaj al la kondiĉoj de la statutoj.: 

Ni petas la kursgvidantojn atentigi ke ĉiuj esperantistoj kaj I 

delegitoj de UEA ne estas devige poŝtmark-kolektantoj kaj ke 

ja filatelistoj devas sin turni al la personoj konigantaj speciale' 

la deziron ricevi PM. au PI. en Ia tiucelaj anoncoj.

UEA kaj komerco. La grava firmo Vivamol Limited en 

London skribis al ni: *La tekston de nia anonco por proksima ! 

jarlibro kun pago ni sendos al S-ro Epton, Sekretario en London, j 

Ni profitas la okazon por gratuli vin pri via jarlibro, kaj gene

rale pri via Asocio, kaj nur bedauras ke ne pli da komercistoj I 
utiligas UEA por siaj aferoj.-

Ni plezure represas tiujn liniojn en la oficiala parto 

esperante ke ili instigos tute speciale niajn delegitojn al plia 

laboro en la fako komerca; propaganda movado estas nepre 

necesa antaŭ la Komerca Konferenco en Venezia.
't'' ‘ • > . .  . i/  T - * ' '  i u *  ~ . * ' ' * ■ f  >TCr- v *’•' ’  »•. *

)  • •  ‘i *%: «» Lv ** m '>« «**.’ •  ’ * r ’  f  • '*  » i  .• k * * *  .r  - % '  ’  •

Delegitoj. Delegitoj estas elektitaj en jenaj lokoj:

Bŭziers (Francio, Hĉrault). —

Sangoj.

Alger (Afriko, A lterio). — D.: S-ro Gilbert Courjon, komerc
isto, 19, bd. Laferrifcre.

VD.: S-ro francois T. Mende, ingeniero, rue Henri Martin 19.

Bruxelles (Belgio). — D.: S-ro Edouard Mousset, instruisto. 
398, ch. dc Boendael.

kristiana (Norvegio). — D.: S-ro Ame Amessen, bankrevizoro, 
Btfndernes Bank.

Riesa a E. (Germanio, Sachsen). — D.: S-ro Karl Krober, 
c/o D-ro W. Dtihler, Goethestr. 55.

La supraj elektoj fariĝas valoraj, se ĝis 30 tagoj post 

la nuna publikigo neniu membro protestas pro gravaj katizoj. 

Intertempe la novaj D. kaj VD. agas provizore.

Provizore ne plu estas Delegitoj en jenaj lokoj:

Dordrechi (Nederlando). Le Raincy (Francio). Murcia (Hispanio). 

Starkoĉ (ĉeĥoslovakio). Strehlitz (Germanio). Troy (Usono).

Genĉoe, 20« de februaro 1923.

H. Jakob,

Generala Sekretario de UEA.

Korespondado.

Komercistaj delegitoj.

La Komerca Konferenco en Venezia certe kolektos tre 

D.: S-ro Alphonse Carles, av. j valoran statistikan materialon koncernante la disvastigon de 

Marĉchal Foch 119. Esperanto inter la komercistaro. Tamen la Cela tasko de la

Bombay (Hindio). — D.: S-ro A. K. Divekar, komizo, 19E konIcrenco est°s, trovi taugajn rimedojn por antauenpuSi la 

Ambewadi opp. Cinema Majestic Girgaon. praktikan uzadon de nia lingvo en komercaj rondoj. Estas do

Borlanĝe (Svedio, Dalarne). -  D.: S-ro Knut Larsson,‘komizo, i rckon,endind*> k« Esperantistoj, kaj speciale la komercistoj, 
Enoch Cronberg 1 °Un tiurilatajn proponojn, kiuj povas esti diskutataj

. en «Internacia Komerco* antau Ia konferenco, ju pli frue la
regenz (Austrio, Vorarlberga — D.: wS-ro A. W. Neuwirth,; diversaj deziroj kaj proponoj de la komercistoj estas konataj

c« i  t» I  U A  I i  •  A . »mekanikisto, B.-Vorkloster, Rosenstr. 180.

Coblenz (Germanio, Rheinprovinz). — D.: S-ro; Emil Stroh, 

komercisto, LOhrstr. 90.

Daruvar (Jugoslavio, Slavonio). — D.: S-ro Otto Sobota, 
olicisto.

Gabrooo (Bulgario). — D.: S-ro Vasil K. Tabakov, tajloro, 
Aprilov ui. 4.

Honnef (Germanio, Rheinland). — D.: S-ro Anton Jonas, 
studento. Schulstr. 62.

Karlovo (Bulgario). — D.: S-ro Stefanoff Matej, telegrafisto.

kaj priparolataj, des pli rapide progresos la laboroj en Venezia.

La komercistoj bezonas grandan tutmondan organizacion 

por siaj celoj kaj bezonoj. Sed ne estas necese fondi novan 

internacian Komercistan Unuigon, Ĉar la Universala Esperanto 

Asocio (UEA) jam ludas similan rolon. Ĝi estas modele or

ganizita kaj havas delegitojn en Ĉiuj landoj, kiuj jam nun donas 

ankau komercajn informojn. Tamen kelkaj plibonigoj de la dele

gita sistemo estas necesaj. La Delegitoj kaj Vicdelegitoj de UEA 

havas ĉiuspecajn profesiojn kaj ofte ne scias multe pri komercaj 

aferoj. Ili ofte ja uzas la helpon de aliaj kompetentaj Esperant

istoj por plenumi la servojn postulitajn de komercistoj, sed
(Estonio). -  D , S-ro Johana Manpo, h o re to , ! ' lus nepre dezirinda, p o T u ^ i d  “ i

ossi I an 5. senpere al samprofesianoj. ‘

Lysd n. L . (Ĉeĥoslovakio). -  D.: S-ro Zdenĉk Misar, komerca pro tio mi proponas, ke UEA elektu krom siaj gisnunaj 

reprezen an o. t delegitoj cn £iu urbo specialan komercistan Delegiton“ (K. D.),

Meissen (Germanio, Saksio). — D.: S-ro Kurt Buttner, s u p e r a  al kiu ĉiuj demandoj kaj informpetoj p r i  komercaj aferoj estu 

komisaro, Moritzburger Str. 33. • sendataj. En urboj, kie ekzistas Esperantistaj Komercaj Grupoj,

Parkstone (Anglio, Dorset). — D.: S-ro H. P. Eyers, presisto, ,iuĴ organeloj, kiuj aliĝu en sia propra intereso al UEA, eble 

325 Ashley Rd. j  povus ludi la rolon de K. D. Se tiu propono esence estas

Relizane (Alĝerio, Oran). -  D.: S-ro Prosper Couffinhal, j a k c e p t a l a ’ p , u a Ĵ  d e t a l o Ĵ e s t a s  priparoloj.

lernejestro, bd. des Mfiriers. filia afero facile povus esti kunigita kun la K. D.-a sistemo.

Saalfelden (Austrio, Salzburg). — D.: S-ro Anton Neumair k ̂ e rc is to  havas la plej grandan intereson havigi al si 

instruisto. — VD.: S-ro Valentin Hutegger, pastro. ’ fidindain ‘normojn pri firmoj en eksterlando. Oni rajtigu la

Szeged (Hungario). D.: S-ro Peter Turz6. fervoja ĉefkontrol- lteU E fl"  n ' ™ ™  *“  P" '
isto, Szenthtiromsag ut. 30. ; respondeco de UEA. La K. D. ja povus uzi por tiu celo la

VD.: S-ro Qyula Szlscsi, paprikmuelejo, Szabadsag ter. 13 S "  Ĥ T T “" " “ “I' De'a‘0i pH larU°  ka< la 
Tanina IU- • C Ml t r, o , ^  maniero de la rekompenco estas poste priparolota}. Eble UEA

Solidari “"T ’’ SeV,lla)' ~  D "  S‘ ro ls,doro E»»*, negocisto, povus vendi kuponojn, kontraŭ kiuj la «rmoj ricevos de la
K. D. Ia deziratan informon.
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Por centrigo de ĉiuspecaj komercaj informoj la Centra 

Oficejo eble povus starigi specialan komercan fakon, kiu estu 

en tiamaj interrilatoj kun .internacia Komerco."

ju pli multe da avantagoj ni povas prezenti kaj garantii 

al la komercistoj, des pli volonte iii aligos al nia movado. Ili 

uzos Esperanton en ĉiam kreskanta mezuro kaj rigardos ĝin 

serioza helpilo en komercaj aferoj. Otto Pilhofer.

Esperantista Parolejo.

La tria internacia Kongreso de la Katolikaro

Oni laudas!

Mi presigas en ĉi tiu senpaga rubriko dankojn nur pri gravaj 
servoj plenumitaj de delegitoj.

La Esperanta Grupo en Odessa dankas S-ro B._Lebedinskij 

Czernovic (Rumanio) kiu ĝin malavare helpis per abono de

organizita de Jk a " (Internacio Katolika) en Graz okazos kon- 8azeto*

sente kun la Cefepiskopo D-ro Fritz de Friburgo 10« -  15« de S-ro V. Vozdvijenskij en Odessa korege dankas la aninojn 

augusto 1923 en Konstanz (Bodensee). Gi pritraktos la inter- i de .Rondeto" en Praha, al F-ino C. ^B u tle r  el New York pro 

nacian kunlaboradon de ia katolikaro en ia religia, socia, kultura sendo de pakajoj pere de A. R. A., al F-ino J. Pervĉ (Ant- 

agado. La dua Kongreso en Luksemburgo (augusto 1922) de- werpen), F-ino Guldemont (Helsum, Nederlando), S-ro Holger 

cidis, uzi Operanton kiel unuecan tradukan lingvon, se eble Hansen (Holback, Danio), M. Schafroth (Svislando) J Faze! 

eĉ k,el unuan diskutadan lingvon. (Topeka, Usono), D-ro Austcrlitz (Bardiov, Cefi.) 'pro mon-

| sendajoj kaj konsoligaj leteroj.

S-ro Pastro I. Seriŝev en Barbin, Ĉinio tre dankas la 

japanajn samideanojn kiuj helpis lin dum lia 2 ‘/2 jara restado 

en japanio inter aliaj S-roj D-ro Osida, inĝ. K. Ossaka, stud. 

T. Fujima, veterinaroj Jamanoo kaj Macuba, socialistoj K. 

Fukuda, Aizaka, Jurnalisto Takao, komercoficisto G. Sakaraoto, 

studento Jagi, S-inon Takahaŝi, S-ron ŝimazake, Satd, Asada, 

profesoroj, studentoj kies nomojn ii forgesis, kaj ĝenerale la 
tuta japana samideanaro.

I  I  *  " '  A ■■ i  T  * . • * * . ■ '  * .  ■ .  I  * •

S-ro Pastro Seriŝev ankau senfine dankas S-ron Ed. Tamm 

el Niimme (Estonio) pro lia amikega helpo al sia familio en 
Altajo (Siberio) kaj transdono de leteroj.

Antau-Kongreso en Parizo 28* — 30a de julio 1923.

La esperantistoj dc la Pariza Regiono organizas antau- 

kongreson en Parizo de la 28« gis ia 30« de julio 1923. La 

Antau-Kongreso konsistos en: vizitado dela urbo kaj dc 
Versailles, teatro kaj komuna festeno.

La aligo estas fiksata Iau tiu bazo:

F r a n c o j ........................... 5 francaj frankoj.

B e llo j ................................ 5 francaj frankoj.

Svisoj . . . . . . . .  5 svisaj frankoj.

Amerikanoj.................. . 1  dolaro.

Hispanoj kaj Katalunoj . 5 pesetoj.

Nederlandanoj.................. 2 guldenoj.

Angloj kaj britaj kolonioj: 5 Silingoj.

Sendu Ĉiujn komunikojn, kun respondkupono kiam necesas,

j S-ro A. Sohrmann el WeinbOhla kore dankas S-ron van 

Heek, Hengelo, S-ino Mammen el Grenaa, S-ron Muller el 
Landau pro grava mondonaco.

I  -V * '  -S ■ ■ • i  ■ " ••• 'ŝ' * ** * *• - cv * ’ v*’ ,*( ̂  *■ '*sv* y  ‘ 'I 1

S-ro Schreibler, Wurgwitz-Dresden tutkore dankas al S-ino
p  v|  r  r  i i v v v j u o ♦  r  o  u n n u i  t  u a u iv a j a i O  U l t i

al S-ro P. Petit, .Generala Sekretario de la Antaŭ - Kongreso. Mammen, Grenaa por valora mondonaco, kiu ebligis al liaj

59, Rue de Neuiliy, Rosny-sous-Bois, Seine, Francujo. i Esp. devig. - klasoj organizi festeton; plie al S-ro Groarty,

New York por 60 dolaroj, per kiuj ricevis okaze de la lasta

*  *  *  j  Kristnasko tre valorajn vestaĵojn 52 malricaj infanoj. La tre

malavara infanamiko Usona plenumis per sia donaco skribitan! 

laboron de la knabinoj: .Kion deziras germana knabino el

La jaroj « U ,  tempaj individuoj, ne nuraj ekzeple™) dt ^  k" ”b0i riCeViS Si<,i"  d0" aC°in “  farit”'am an ti*  U n u  P u  i.* .. i * __ -_____• . • i » K l i *

Reformo de I’ kalendaro.

fundamenta tipo. Cu pripensis tion la proponintoj de la terura 

unuformeco kiun ili volas trudi al niaj jaroj unu rilate al la S-ro Ippolito Piatti el Milano korege dankas en la nomo------------- —  ------------j unu 111 u 11 ai i a  ~  Armanu ivui vgv u a u f t a b  uii ia nomo

ali a. Guste kaj nepre la de jaro al jaro varianta semajntag- dc la ltala Karavano la samideanojn: S-roj Tressei, Kock k. a.

datumado, kunhelpa!® de la Ĉiam pli malpli variantaj okazant- cl MUnchen; S-ro D-ro A. Ledermann el Nurnberg; S-roj

afoj individuigas la jarojn tiom kiom necesigas Ia religiaj, Prof- D-ro Dietterle, F-inoj Wunderlich, Jenscky k. a. el

historiaj kaj sociaj postuloj. Leipzig; S-roj Schwaiger, Riemann kaj aliaj el Berlin; F-ino

La unu-du ekstertricentsesdekkvarajn tagojn (la 366«», en Nickel el Poddani; S-roj Seni, Fritz Ehlers, Hoffmeister,

superjaroj ia 183«« kaj la 3b(y*») oni ja intencas fari ankaŭ BUnemann el Hamburg; S-ro Moebusz el Lubeck k. a.: S-ro

ekstersemajna} (kaj supozeble sennomaj), tiel ke ili rompos la Krie8cr cl Stettin; S-roj Hallor, Harnqvist k. a. el Stockholm;

regulan ritmon de la semajnoj. Sed la semajno estas sankta ^"roĴ Ryb°, Blicher, Jorgenscn, Krcjl, Taŭmose, Asmussen k. a.

(Geri. 2,2), tial ekstersemajna tago preskaŭ etika maleblaj. Ni ®! K6benhavn; S-roj Pohle, Furth, Stettmacher k. a. el Dresden

ankau memoru ke la ĝisnunaj reformoj de la kristana kalendaro kiu* aIab,c akcePtis N  helpis korege la italajn gesamideanojn

lasis ia semajnon (t. e. la septagan ritmon mem) netuŝata, tiei dum ilia vojaĝo al kaĴ el Helsinki.

ke ekzemple laudon, la 4«" dc oktobro 1582 sekvis vendredo, S-ro I M de Villa on i, • r  j  •
ia 15« (ne lundo, la 15«); alivorte malgraŭ ŝanĝo de i’ datado <; P R ' • * i !  Habana, kaj lia edzino, dankas al 
oni daurigis Iau bona ordo la jam komencitan semajnon. o Burgermeister, D. en Basel, pro servo farita al ili dum

o l » .. , . , . I dla vizito en tiu urbo. Al S-ro Jakob, Ĝenerala Sekretario,

. Pr° ,  " 'a k0nata k° ’ ka' Ha edzin° ’ Pr0 <Ha 'ksterordinara alableco dum kvartaga
* neutraleco, prefere kontraubatali ol subteni restado en Genike, fli F-ino Cocile Royer kaj ŝia fratino

Upntemat.n reformpa, ekton (v. ekz. .Esperanto*. N-ron 263 S-rino flguettant, ĉar dum pli ol unu monato ili ambau ĉiam

ktmtraurelV Pi' “  " r  S' d ^  kontraUnalur" kal 4 « "» «  kaj afable servis al ili plej sindone en Paris. fli S-ro

S r Z S Ĵ l  "  " 0m“S VTH [L ° ' dUm ™ "  eSt”S L°bUt’ D- en Paris’ Pr° Servo- A'S-ro Nanta, pro ^entilajoj, 
stranga ntprakt.kafo. H. Borneo*, Knstiania. fli S-ro M. Van flelst, VD. en Brie lle*, Bar dum dekok
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monatoj li zorgis pri ilia korespondado kaj multaj aliaj aferoj, 
plej efike, sindone kaj rapide.

S-ro Karl Bar lei, Graz (Austrio) kiu gvidis karavanon de 

dek personoj de Graz al Barcelona kaj alian de Gerona (Hisp.) 

al Graz, korege dankas la Del., kiuj helpis-lin dum tiuj vojagoj. 

S-roj Franz Watzinger, Villae*», Giovanni della Savia, Udine,; 

Giuseppe Santin kaj Giovanni Bonini, Venezia, Ippolito Piatti. 

Milano, Luigi Polijni, Bordighera, Celestin Roncati, Nice, Prof. 

Jos<5 Casanovas, Gerona, kaj tiujn de Sampierdarena kaj suda 

francio, kiujn li pro ŝanĝo de horaro ne povis renkonti.

S-ro Boris P. Kavalĝiev dankas korege UEA reprezentata

en Wien de S-ro D-ro Edmund Sds kiu faris al li gravan 
servon.

Esperantista Vivo.

Naskigoj. -  Al Ge-roj F. Pakker, VD. en Rotterdam

naskiĝis dunaskitoj: filo nomita Cornelis kaj filino nomita 
Francina.

Al Ge-roj Jules Perlet en Bern (Svislando) naskiĝis filo 
nomita Paul, Rudolph.

Al G-roj bydia kaj Maje F. Schafroth en Burgdorf (Svisi.) 
naskiĝis filo nomita Max, Robert.

Al Ge-roj IV. Rdhner en Heidenau (Germanio) naskiĝis filo 
nomita Heinz, Joakim.

Al G-roj F. IV. Hipsley en Stockholm naskiĝis filineto 
nomita Ingrid, May.

Al Ge-roj Naranjo Teran el Jerez de la Frontera (Hisp.) 
naskiĝis filo nomita Antono.

Fianĉiĝo. — F-ino Zazilia Ehart en Salzburg kun S-ro 
Hans Hĉrtenhuber.

Edzigoj. S-ro Ludoviko Gastanaga en Bahid Blanca kun 

F-ino Clara I. Binier el Saavedra (Argentino).

S-ro Salomono Liberman en Bialystok kun F-ino Ida Gulman.

Niaj Mortintoj.
Kun bedaŭro ni ricevis informon pri la morto de jenaj sam

ideanoj. Al iliaj familioj ni sendas la esprimon de niaj respekt
plenaj kondolencoj.

S-ro Leonid IvanoviĈ Moskvin el Kachin (Rusio) instru

isto, malnova pioniro de Esperanto, mortis pro forta organisma 

konsumiĝo, sekve de malsato. E. Y.

S-ino Lotte Steinbauer, edzino de Hugo Steinhauer, pre

zidanto de Unua Esp. Unuiĝo kaj VD. de UEA, -Vieno. La 

Unuiĝo perdis en la ŝatata mortintino sian plej fidelan membron.

S-ro jeronimo Boris, tre malnova samideano, kunfondinto 

de la unua esperantista grupo en Gerona (Hisp.), kaj eksdelegito 

de UEA en ĉi tiu Kataluna provinca ĉefurbo, mortis ia J6*11 

de lasta decembro. Lia neatendita morto kauzis profundan 

ĉagrenon al la tuta Gerona samideanaro. J. C.

S-ro D-ro Aleksandro Epstein, esperantisto en Bialystok. I

J. W. Sevenhuysen, prezidanto de la klubo ^Komprenado 

faras pacon* en Haarlem (Nederlando), prezidanto de la Tut

monda Unuiĝo de Instruistoj kaj honora prezidanto de la Ĝeneva 

Konferenco mortis la lG«n de februaro kaj estis entombigata 

la 14*« en Haarlem. La tuta esperantistaro ploros kun F-ino 

Sevenhuysen la morton de Sia kara patro, kiu estis unu el la 
plej amataj gvidantoj de nia movado.

Ankoraŭ al la Ĝeneva Konferenco li partoprenis, malgrau 

dangera kormalsano, kiel delegito de la Nederlanda Ministrejo 

por Instruado. Li mem instruis la lingvon en publika lernejo 

de sia urbo kaj faris en Ĝenevo neforgeseblan paroladon pri 

la morala influo de tiu studo ĉe junuloj. Eĉ la Ĝeneva publiko,

nescianta Esperanton, sentkomprenis la noblecon de liaj vortoj 
ĉe la Universitato.

Lia tula karaktero, liaj bonkoraj okuloj kaptis ĉies korojn, 

i ervoro, frateco, homeco brilis en lia rigardo kaj sentigis en 

I lia konduto. Tian purecon de animo li havis, ke li trairis la 

vivon kvazaŭ infano matura kaj saga, sed eterne juna. Lian 

longan sindonon al Esperanto kaj lian amindan personecon ni 

ĉiuj memoras dolorante pri lia perdo kaj dankante ke ni konis

Hn- Edm. P.

S-ro Franz Rogler mortis 26 jara la de januaro en Graz. 

Li estis malnova esperantisto, membro de UEA kaj estrarano 

de i Esperanto - Societo por Stirio. Lia tiama gajeco igis lin 

amata de Ĉiu. Multaj funebrantoj akompanis lin ĝis la lasta 

ripozejo, kie la delegito adiauis lin per esperantlingva paroladeto.

S-ro Johannes Meri, mortis pro tifo dum somero 1922 en 
Odessa. Li estis esperantisto de 22 jaroj.
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Ŝ/ IKO
Gvidanto: Fr.Hdjek, Praha-Nusle, Pfemyslovo ndbf.3%. Ĉeĥosl

Cba kio koncernas ia  k on, sendu senpere a! la gvidanto.

Problemo N-ro 61. Problemo N-ro 62.

Pastro Norman Munro, Edinburgh. A. Munck, Skovshoirup.
• Originali!.) I Skali blade» 1910.)

REKLAMO

Nur « ionto , kun samtempa pago «stas notataj. Ni akceptas la anoncojn lati 
la disponebla loko ka) ne-povas garantii la aperon en difinita numero. Ni ne sendas 
provnumero^ kaj rekomendas al la anoncantoj aboni nian gazeton. Ni ne akceptas 
respondecon pri la sekvoj de anoncoj.

a b e  d e f g h 

Blanko matas per la 2-a movo.

Problemo N-ro 63.

R. J. Wright.
(Norvrkh Mercury 1903.)

a b c d e f g h

7

6
5

4

TARIFO.

a b c d e I g

Blanko matas per la 2-a movo.

Problemo N-ro 64.

Jaroslav Genttner, Praha.
(ĉeskoslov. Noviny 1922.)

a b c d e f e h

'  / .  ^  r  ‘  —  y  .  •  I  '  . * ■ i  '  . . . .  .  * A  . '  *  f .  t ” /  ■ * ?  .  I  •  ̂  '  >  1 I * »  i j  I  \  ^  *  £  4  1|

Oficialaj prezoj en svisaj frankoj.
K o re s p o n d a d o : Unu enskribo (la adreso kaj ne pli ol 5 vortoj) Fr. sv. 0.75. -

For ĉiu plia Imio ( IO vortoj) Fr. sv. 0.50.

P e t o j  k a j  P r o p o n o l .  —  i n t e r n a c i a  K o m e r c o :  Unu linio (-  io vortoj) Fr.
IV» U»M)i

G ra n d a j a n o n c o j :  Unu kolono-larĝeco: Fr. sv. 2.00 po centimetro da alteco.

Naciaj prezoj'por la 3 kategorioj.

I h 20̂ ’ U20^ ’ W  . Bc,* ,0: Fr- '-50' 4—  Br» l0 : S- - 6, -15,
acA L* IO, 8, 40. Ĉehoslovakio; Kr. 2.50, 2.—. 7.50. Danko- Kr 0 75
0.50 2 .- . Estonio: Mk 15. 15. 40. F innlando: Mk. 5, 4,’ 12 F r a n c k  Fr! ifo ,

Kr 7S~*i ^ «n m°|n “ ; f k-100’ 40°- Hispanio: Pes. I .- ,  0.75, 2.50. Hungario:
I « « L to ^ ’ - .^  « A K,0>laV,0: D ’ 4’ 3* I5' I,n llo: L- 2, 2, 6. Latvio: Lai. 0.30, 0.25.

O S r i  PtSto ' S ? 0* & r  J f e?ZriaaZ° ‘ G 0-35' °-25’ *— • Norvegio: Kr. 0.80. f s i  K  I • ? '  Portugalio: Esk. 2. - ,  1.50, 5. - .  Rumanio!
« v ia i . » !  . , “nd.°i 1 por German>»- Svedio: Kr. 0.60, 0.40, 1.50.
Svislando: vidu oficialajn prezojn. Usono kaj Kanado: D. 0.15, 0.10, 0.40.

KORESPONDADO.
MALLONGIGOJ: L lelero. PK poŝtkarlo. PI poŝtkarto; 

ilustritaj. PM poŝtmarkoj. bfl «5 poŝtmarkoj sur bildflanko. 
k. ĉ. I. --- kun ĉiuj landoj. Esp-a}o Esperanto.

[Atentigo!

. I  U r h i  P*r*on° ’ . «•"""eantaj havas la moralan devon respondi almenaa unufoje 

I Kiu ne reinonH*.' . *?Bt!  4u *•» de*'r«  ne deziris daurigi la korespondadon.

a b c d e f g h

Blanko matas per la 2-a movo.

Problemo N-ro 65.

J. Fridlizius. Gflteborg.
(»170 ni valdo svenska Scbaakproblem.“)

a b e d e f e h

a b c d e f g h

Blanko matas per la 3-a movo. j

Problemo N-ro 66.

R. Svoboda, Praha.
(Originalo.)

a b e d e I g h j

Aŭstrio.

Brcgenz-Vorkloster (Voralberg).1 -  S-ro fldolf Neuwirth, mekanikisto, Rosenstr. 180

ĉehoslovakio.

a b c d e f g h  a b c  d e f g h
Blanko matas per la 3-a movo. Sinmato per la 6-a movo.

La hodiaua sinmato solvas belan ideon: kiel mati per 
Peono kai Kuriero, jen la movoj: I. Te 1,14, 2. Kc8-f, R a 8, 
3. D a 2, 3, 4. Tfi, 12, 5. Dd5 4 K b7, 6. Dc6, KXc6mato .

Solvoj de la problemoj:
N-ro 58: I. Db2 — 12 ktp. N-ro 59: I. De4 — b i ktp.

N-ro 60: I. Tf 6 — 15 ktp.

Alvenis gustaj solvoj de la problemoj:

N-ro 53, 54 55, 56: O. Polttek koj V. Ĉ im k f, Praha

Budijovlce, — S-ro Josef, l ik o v a  tf. 38, k. C. I. PI, bfl, L.

Dejvlce 361. — S-ro Jare* Jan, kapitano, PM (eŭropaj landoj), 

jserthal bei Semli. — S-ro Alfred Butschck, PI, L k .C . I  

Iserthal bei Semi). — S-ro Hans rtugst, PI, L k. t. I.

V t  m S ? ' 5 o£> . P0!,°  C" “  -  S-™ Verner Vfctav, PI. Ml, L

Praha-Vlnohrady. -  S-ino Vlasta Kalaŝovi, M aheva .9, PM, PI k. M .  

Praha-Nusle 508. — F-ino M. ftfhovd, librotenistino, deziras korespondi L, PI k.C. I.

Finnlando.

Helsinki. — S-ro N. Aduschkevitsch, Museigatan l i ,  R. 18, PM.

Helsinki. — S-ro Paavo Laaksonen, Punavuorenk 22 C, PI, PM lu-C.-L 

Joensuu. -  S-ro S. Noromaa, bankoficisto, Sittakatu 14, L, PI, bfl, PM.

Joensuu. — S-ro Eino Rautio, Siltakatu 19, PI, L k. t. I.

Osuuskauppa. -  S-ro VUinB J. Pulkkinen, Reisjgrven. PI k. e. I.

Osuuskauppa. -  S-ro Sv. R. HautamJJki, ReisjHrven, PI k. C. I.

Germanio.

S-ro H. Saupe. Olgastrasse IO, PM (ne malpli ol 50).

(Ĉeĥoslov.); N-ro 54, 55, 56: A ŭg. Bri vui’, RTga^datvFoV

K : R CKŬrŬSJ ^  ^

uk a ^ eSp0ncd0: R K- Voorst, en 55. post Te 4 -  h4 defendo 
«I post Db3, Rbi ,  D d l- f , De l .  S. F Paris

en 54. D b i neeble pro a 2 X  D, en 55. post Th2’— e 2!
D X  d 7 sen mato.

Esslinfftn a. N. - _ ______

MOnster-StuttgarL — S-ro E. Mayer, Josefstrasse I, PM, ne maipli ol 50

wff iC ;™ re£H 7„ds„:ro H-Wo1'' k°™rd'1”-* p-PI' L p*' — i», -o-

Z,PM k.SĈ.ClhS*n>' ~  S’ r°  Hl' Rkber b' R ' Ehm’ PoŜ,,ako ,05- L, PI, bfl, esp-aĵoj.

Hispanio.

Nerva (Huelva). -  S-ro Gaudencio V«zquez. komercisto, calle Jaime Vera 26, kun 

komercistoj el Ĉiuj landoj dezirantaj importi komercajojn en Hispanio.

Hungario.

Budapest. — D-ro K4roly HegedUs, VI. flnkerkflz, PM k.[C. I.

Demorni“ a»,2A 7  f T  V*ry’ ««rdenisto, postafidkj PI, bfl (vidajoj, kutimoj, 
moroj, garden-, terkulturo, geografio, etnografio) k. C. I.

^ S i l o t a ’ f f n r 7 L ^ ! iS .h° r,°&is‘° ’ ,Kossuth «• 4, PI. esp.-gaz., portretojn,
afojn, L (pri spiritismo, lingvaj demandoj, stenografio esp. Gabelsb., horlogo j).

Szombathely. — S-ro Aleksandro Szakonvi. NAdasdv ŭ. 27, PI, PM, k. ĉ. L
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Szombathety. S-ro Engine Tŭrflk, Templon! Mr 5, PI, sporto, fotografistoj, paper
mono, G. M.

S iom bathely . -  S-ro Gera Henkel, Fabriko Pohl, PM. PI k. f. I.

Italio.

Firenze. — S-ro Gino Sodini, via Vigna Nuova I (4), PM k. C. L 

P is*  -  S-ro Cesare Moschini, Casei La Postale I, PM. PI. papermonoj.

jugoslavio.

Darurvar. — S-ro Otto Sobotka, PM, PI lu C. li'

Zagreb. — S-ro Boja Skalick?, oficisto de ĉeĥoslovako konsulejo, PI, bli k. ĉ. I.

Pollando.

Czestochovva. -  S-ro Fr. Bartoszek, PM.

Dzvin iaĉ p D up lik a . -  S-ro Adam Sochacki, 26-jara instruisto. I., PI. lot-aloj. 
esp-ajoj k. E. L

Ko£c ier zy naj (Pomo rze). — S-ro Kazimiro Welc, studento. Seminario, PM, PIJk.fi. I.

W l«le 64 (Pomorze). — S-ro Leonardo Romualdo Brzeziŭski, studento, pow. cbojnicki, 
k. e. I. PM ko) monbiletojn.

Rumanio.

Telu* 2 4 -  S-ro'A. Toader, po5testro, kolektas portretojn de aktorinoj kaj belulinoj.

Svedlando.

Falun. — S-ro Niis LindvaU, gimnazia studento, ftalatan 73, PI, L k. fi. 14 
M alm 6. — Phil. Mag. J. Petcrsson, inter&angas sincere PM.

Svislando.

Le Locle. — S-ro E. Pitremand, Nouvel HOtel de Ville, PM.

LUuaS ? ' , _ I.?‘ ro J ' ,K ^ io CaPP*110' D ir- de ,a jurista Societo .La  Difesa*, via Ma- 
, gheto 2, PI, PK, PM, esp.-ajoj kaj fotografaĵoj («portoj, belartoj, pejzagoj ktp.}.

Ameriko.

Filateliistoj! Mi mtei-sangas 30 PM fiehosiovakajn. diversaj serioj por la sama nombro
da tiulandaj (ne Germanio kaj Austrio). Jaroslav Svoboda, studento. Praha VII, 

Snollova 29.

Filatelistoj! R I tiu. kiu sendos PM de sia lando iminim. 100 pecojn nedifekti, mi 
sendos samvalorajn luj intersan** lali katalogo Michel de mia lando. O. Wcher. 
urba oficisto, Praha V III, toto, Ĉefioslovakio.

Fotografadi. Alexander Struthers, Church Street 14, Partick, Qlasgow. Britio. — 
Sendu tri malgrandajn fo togra fa jn  de via tando, mi laŭ vite sendos tri de Skot
lando.

Hungarajn postmarkojn mi tendas intertanĝv laŭ katalogo Michel 1923 al tiu. kiu 
precipe el Austrio, Jugoslavio, Rumanio, Germanio. Danzig, Saarregiono, Memel
d o n o ,  Ceĥoslovak io, uzitajn kaj neuzitajn markojn senda* laŭeble en serioj en 
rekomendita letero. Mi atendas la unuan sendon. La koverto estu bele PM-umitat 
Stefano Nagy, judejo notario. Uvula. Departm. Blekos, Hungario.

Knabina Lernejo en Rougemont Vaud. Svisio. Rapida kaj facila lerno de tranca 
lingvo kaj stenografio (3-6 monatoj). Mastrumado. Itala, angla lingvoj, sportoj. 
Aerkuracejo por brustmalforteco. Lakta dieto. 100— 150 fr. Direktoro: S. Saugy.

Jaroslav
'aka) tre malkare venda* (interiangas ankau laŭ Yvert. Zumstein, Miihel). 
lendfk, Praha II, Ma ria nski* 2, Ĉefioslovakio.

Por elekto mi sendos 50-100 postmarkojn de Polio. Litovio, Danzig kaj plebisdt- 
regionoj. Deponpagon oni sendu al: St. Kowalewski, Bydgoaacz, Welniany Rynk IS, 
Polio.

Propagando por Esperanto por sukerejoj. La firmo Gruber & Brthm. P*cs, Kir41y 
str. 8, Hungario, fabrikas sukera Jojn, bombonojn, kiujn gi pakas en papero kun 
verda stelo kai p ro p a g an d ilo  por Esperanto. La sukerejoj faras bonan propagandon 
en Pee* por Esperanto. Kilogramo kostas sv. fr. 2.50.

Samideanino, dezirante vojagi en Fram ujo, Italujo. Svisujo. Holandujo kaj H« , 
volas havi adresojn de Esperantistoj, de kiuj ii povos lui dormĉambron. F-ino 
Ireland, IO, Eaton Road. Move, England.

„ „ M , I  .... . , a.», ■ I .ia , ...........  r U . » -TTI—l.x - I ----1----nrT~,r  r ĵ<„ , -

Y. nue. fi Kun amikoj al Kristanaj Asocioj de Junaj Viroj (ankaŭ el aliaj krist
anaj unuigoj) de la tuta mondo serĉas korespondadon. Bruno Beckmann, Berlin- 
Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 152, Germanio.

IN T ERN A C IA  K O M ERC O

Agentejo — Eksporto. Afrikaj produktadi: lano. batitoj, allo, zostero (vegetalaj 
haregoj, fr.: crin v«g*tal) ktp. F. C. Mende, rue Henri-Martin 19, /Viger (Azerio).

Bah fa Blanca (Argentino). — S-ro Ang*l Di Santi, Str. O ’ Higgins 90, P! k. Ĉ.1

Bahia Blanca (Argentino). — S-ro Vincento Orlando, Str. Santa F* 77, PM kPK 
ka) L nur kun fratulinoj).

Corone! Prfngles F. C. S. (Argentino). -  F-ino Julino M. Turrita, Str. Bru* Mitre 171,
■ I K* I»

CoDri° " cl Prlnjjles F .C .S . (Argentino». -  F-ino Maria A. Carletti, "Blanco y Negro",
".•I .lu t''JU

(Argentino). — S-ro jos* Catala, Calla Uriarte 485 Talleres F. C. S.,

R. - .. *. v e i Eksporto de patentitaj teknika) artikloj por eiutaga uzo. Ateto kaj vendo d* pa
Buenos-Alres ( Argentino). -  S-ro Juan Navarro, Calle S. Martin 485 Talleres F. C. S. «ntoj. A. B. G. Senfi, Hamburg, 17, Alsterdamm.

PM rekomendite. * ----- —

Moundsvllle, W. Va (Usono). — S-ro Herbert M. Scott, 1312 Purdy Ave., kun
redaktoro de Amerika Esperantisto, PM, prefere kun malnovaj filatelistoj aŭ 
ekstereŭropanoj. Nepre ne sendos unue.

Rosario (Sta. F i) (Argentino). — S-ro Carlos E. Siburu Gerlach, universitata 
studento, Laprida 1146, PK, L k. ĉ. I.

Aŭstralazio.

SflMBarang (Java). — S-ro Liem Tjong Hie, juna studento, Kranggan Wetan 19121, 
k. Ĉ. I. gejunuloj L, PI, PM, tutajo) kaj parolejoj.

Azio.

* m U°uM * Japanio). — S-ro K. Munakata, Fukuoka kotogakko, 19-jara studento,
PI, PM k. ĉ. I.

Kioto (Japanio). -  S-ro Takeo Karakalla, 'Dai|- 3 - kotogakko, PI, PM, esp-ajoj.

Mago ja (Japanio). — S-ro Yoshi G. Ishiguro, P. O. Box 46, PI, L. esp-ajoj k. ĉ. I.

JU N U LA  KORESPONDADO
Por fi! Hu rubriko rezervata al funuloj maksim um e I7-|araj oni bonvolu Indiki

Ia aftojn.

W urgw ltz - Dresden (Germanujo). — S-ro Krumbiegel, instruisto kaj 40 infanoj. 
12— 15-jaraj. PI, L, PM kun eksterlando.

PETOJ KAJ PROPONOJ.

Aforismojn kolektas Van Doome, Vliegerstraat 28, Rotterdam. Ankan aĉetas kolektojn. 1

AI memoro de Petofi la fama poemo estas ded iita  parto de la kristnaska numero 
de Literatura Mondo! Ilustrita, riĉenhava. unika en esp.-gazetaro! Mendu j£in 
tuj! Por neabonantoj nur kelkaj numeroj rezervitaj! Eldonejo: Budapest VI, 
Andr£ssy ut. 81. Prezo: I sv. fr. aŭ egalvaloro.

A lpinistoj kaj ekskursantoj interŝangus fotografajojn, ideojn kaj informojn pri la I  

ekskursa yivo. £)uirino Imeldi, Casaregis 25 A, Genova (Italio).

Astrologio. Mi interpretas horoskopojn se ience-ek za k tajn. Mi bezonas: ekzaktan j 
nomon, naskiĝtagon kaj horon, 'naskolokon kaj 20 liniojn de via manskribo (pro J 
kunuzo de grafologio). Mi liveras la horoskopon laŭvice de la mend-alvenoj. i 
Ciu horoskopo enhavas ĉirkaŭ IO grandajn pagojn kaj donas sciigojn pri karaktero, 
ini e lekto; korpa aspekto, vivo, malsanoj, estonto ktp. Prezo (antaiSpago): I
I D . (I dolaro usona) aŭ sama valoro en naciaj monbiletoj per rekomendita * 
letero. (Vidu la anoncon sur la lasta pago!) Adr.: K. O. Schmidt.
Flensburg, Germanujo.

i "  * — - - ■■ — ----t—r-->_r ^ rt1—r f .r ...r .. ^  L |n i rr  r~ i. | , r

Gesamideanoj helpu enkonduki Esperanton ĉe la komercistoj liaj industriuloj, donas 
komisiojn. Komisiojn por ĉiuj fakoj akceptas: P. Becker, Mainz a.Kh„ Augustin erstr. 58.

.........  ................  ....... »-— .....  . . . . . . . ------ - , .................  -------

Grava. Necesega al ĉiuj. Kalkulilo por poio. Sama utileco kiel grandaj matin 
Rapideco. Neniam eraroj. Kun gi oni faras rapide: adiciojn, substratojn, multi
plikojn, dividojn; oni kalkulas facile rentumojn, diskontojn. Afrankite kaj re
komendite 130 francaj frankoj. Modelo kun piedestalo por skribotablo 150 francaj 
frankoj. Emy. 8 Rue Verjus, Suresnes (Seine), Francio.

Hindo el Bombay, (oftanta en Eŭropo de IO jaroj, havas grandan sperton pri eks
porto kaj importo kun Brita Hindio, deziras esti partoprenanto aii prokuristo en 
respektinda firmo en Eŭropo. S. N. Sindhwad, posti- restante. Hamburg.

Latunaj ruliloj por farado de bombonoj 7", 4®/*, 3l /t  coloj, taugaj por malinoj 
Bru r k* v & ( olliers. Ciuj modeloj kiel litoj, pilkoj, kukoj, ĉiuspecaj fruktoj estas 
farataj Iau mendo. Rapida livero. Malaltaj prezoj. R. Chadwich, c/o, IO, Maxwel! 
Street, Bury. Lancs, England.

Reprezentadon de eksterlandaj firmoj por Rumanio akceptas kaj estas preta arangi
tenejon S-ro Adalberto Toader, poliestro, Teiu* 2, Gara (Rumanio).

Tabako. S-ro Georgi D. Kafaliev, ulica Djustabanov 39, Plovdiv, Bulgario, deziras 
rilati kun tahakkomercista firmo, peras je tabakkomercado.

Brodaĵoj.
Belajn svisajn brodafojn, Ia kilogramo 50 F rankoj svisa 

valoro, sendas kontraŭ enpago de tiu-ĉi sumo

Charles Weyermann, Rorschach, Svislando.

Toosbŭrstr. 5 ,1.

Filatelistoj. Bone por intersango! Kolekto de 1250 (stampitaj) poŝtmarkoj estas 
aĉctebla. Diversaj poŝtmarkoj el multaj landoj! Bonvolu tumi vin kun prez
proponoj al: Bernard Mulewski. konwikt, Chojnice. Polio.

Nia kara Edzo, Patro kaj Zorgopairo, Sinjoro

J. W. Sevenhuysen
mortis hodiaa en la aĝo de 64 jaroj.

Vidvino J. C. Sevenhu> sen-Ste* n hoe k. Haarlem. 
Nelly Sevenhuysen, Haarlem.

Aug. M. J. Sevenhuysen, Haarlem. *

Marg. E. Sevenhuysen-Schoorl, Haarlem.

A- W. Sevenhuysen, Rotterdam.

P. J. Sevenhuysen-Wervers. Rotterdam.

Haarlem (Holland), la 10-an de Februaro 1923.
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Korespondas esperante

Survoje al Nurnberg!

Printempa Foiro 15—21 aprilo 1923 

flŭtuna Foiro 22—29 sep t bro 1923

Petu detalojn kaj presaĵojn en Esperanto de

MESSAMT (ESPERANTO-FAKO)
Frankfurt a. M. (Germ.)

SA SPECIMENA FOIRO
14— 24 aprilo .1923

Prezentas la plej favoran okazon dokumentigi pri la svisa 
produktado kaj sin provizi per unuakvalitaj komercejoj.

—...  Prospekto en Esperanto aperis! ---=

Informojn donas

la Foiroficejo en Basel (Gerbergasse 30), 

la Svisaj Konsulejoj kaj la Svisaj Komercaj Cambroj

60 (20)

..BOHEMIA"
( L O S L O V A K A  

EKSTERLANDA BANKO

peras ĉiujn bankajn transakciojn.
Centra olicejo: Praha, Pffkopy 14, Ĉeĥoslovakio.

Filioj tn ehoslovakio: Brno (Britan), Bratislava, Bur (Haida), Jablonec n. K.
(Gablonz a. N.), Karlovy Vary (Karlsbad).

Eksterlanda i Parla, M bia rue Volney I! bia. New York: «Bohemiaj 1389, second
/i vanui?, cor. 72nd Str. Ban k ol Karopo first rtvenu*, cor. 74 kb Str. 

Krilo en Brno (Britan) donas senpaca komercajn informojn.

ARCHIBALD SHARP
Fratulo dc la Brita Esperanto-Hsocio,

Asocia Membro Inat Civilaj Ingenieroj, Membro Inst. Hŭtomobilaj Ingenieroj,

rajtigita patentagento
231, Strand, LONDON W. C. 2

volonte korespondos kun samprofesianoj alilandaj pri profesiaj 
aleroj,

patentoj, desegnoj, fabrikmarkoj
kun la celo disvastigi la uzon de Esp. en ilia intern. koresp.

ASTROLOGIO
Horoskopoj science-ekzaktaj,

interpretitaj kun helpo de astrologio kaj grafologio.

Sendu: I. Ekzaktan nomon, naskiĝtagon kaj -horon. f
2. Naskiĝiokon. (Ce vilagoj kaj nekonataj urbetoj S 

la distancon de la pli proksima pli granda urbo.)
3. IO—20 liniojn de via manskribo ĝenerala (por la 

grafologia interpreto kaj por psiĥometraj esploroj).
Prezo: (Jna dolaro usona aŭ Ja sama valoro en naciaj monbiletoj. Mi 

peta* antaŭpagon per rekomendita letero, ne per poŝtmandato.
Mi ricevis jam m ultajn dank- kaj ravesprimojn kaj certigas, ke vi estos

kontentaj kaj sendos pluajn mendojn.

j K. O. Schmidt,ToosbUgstr. 5,1. Flensburga, Germani. |
ni.— MMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm» mmm—mmmmmmm—mmmmm •••• ........... . i ••••-

Se Vi vidos provnumeron de

L I T E R A T U R A  MONDO“
Vi certe abonos ĝin!

☆
Kunlaborantoj: la plej famaj literaturistoj esperantistaj! 

Amplekso minimume 20 grandaj paĝoj monate!
☆

Prezo po numero I.— so. fr. aŭ egalvaloro sendebla ankaŭ 
per poŝtmarkoj neuzitaj! Por jaro so. fr. IO.—. ☆ Se Vi 
akiros 2 abonantojn, Vi ricevos ,LM“ por duonjaro senpage!

Eid.: Budapest VI, Andrŭssy ut. 81. Hungari.

Tauga propagandilo por franclingvaj samideanoj estas

uFR ANCE-E S PE R ANTO
monata organo 

de francaj esperantistoj, france kaj esperante.

„F.-E.“
'roi. Aulard kaj 
leiredakt. de „Le Cuir“ ktp.

jam publikigis speciale verkitajn artikolojn de eminentuloj: 
d kai Vauverts, advokatino Maria Verone, Gourlay,

En Ĉiu N-ro franca kaj ekster
landa kroniko, argumentoj, faktoj, ideoj, revuo, de la gazetaro 
kaj literatura aldono (jam aperis Bianca Capello de E. Souvestrc).

Jarabono: Francujo 6 fr., eksterlande 8 fr. Sendu ia monon al la

Direktoro S-ro F. de Menil, 51, rue de Clichy, Paris 9e.


